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Bismillahirrahmanirrahim

-- Marmara Denizi
müsilajdan arınacak

AK PARTİ 201 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge
Toplantısı yapıldı

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özha
haseki, Edremit ilçesindeki bir otelde,
201 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge

--- Marmara Denizi müsilajdan arınacak
Müsilajla mücadele kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale

18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım
ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında
kapsamında Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi başlatıldı. 3 yıl boyunca
sürecek çalışmalarla müsilaj ve deniz
kirliliğinin önüne geçilecek. Marmara
Denizi’nde Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı’nın 18. Maddesi kapsamında
Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi;
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir İl
Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında başladı.

Koordinatörlüğünü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su
Ürünleri Şube Müdürlüğünün yaptığı
proje kapsamında; Erdek,Bandırma ve
Marmara ilçelerinde tespit edilen hayalet ağlar temizlenerek sualtı yaşamına
verdiği zararların önüne geçilecek. 3 yıl
süreli protokol kapsamında 2022 yılında aynı faaliyetler hem Marmara hem
de Ege Denizi’nde Edremit Körfezi’nde
devam edecek.

Hayalet ağların temizlenmesi yanı sıra;
sualtı canlılığının artırılması, yapay resif
oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip
edilecek.

Toplantısı’nda konuştu.
Özhaseki, bilgi paylaşımında bulunmak için
bu toplantıları yaptıklarını söyledi.
AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında geçmiş hükümetlerle kıyaslandığı zaman her bir hükümet
döneminde yapılan ayrı ayrı işleri kıyaslandıklarında hepsinden daha başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Bu konuda zaten
tartışma bile yapılmıyor. Ekonomide başarılı
mıyız? Evet. Bitmiş bir ekonominin üzerine
geldik, başarılıyız çok şükür.
Ulaştırmada başarılı mıyız? Başarılıyız, rakamları söylememe gerek yok. Sağlıkta, çok
şükür. Pandemi döneminde bile birçok ül-

kenin, Avrupa’da ‘güçlüyüm’ diyen ülkelerin
sınıfta kaldığı bir ortamda, yüzümüzün akıyla
bu işleri yaptık ve pandemi döneminde bile
30’a yakın sağlık tesisi açılışı yaptık.” dedi.
Genel siyasetteki bu başarıların yanı sıra
AK Parti’nin yerelde de başarıdan başarıya
koştuğunu anlatan Özhaseki, AK Parti’nin
girdiği 4 yerel seçimde birinci parti olduğunu
hatırlattı.
Türkiye’de bin 389 belediyenin bulunduğunu,

803’ünün AK Parti’li belediyeler olduğunu
aktaran Özhaseki, MHP’nin aldığı 230 belediyeyle yaklaşık 1030 belediyenin Cumhur
İttifakı’na ait olduğunu vurguladı.
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Dursunbey Belediyesi Dursunbey’de Doğalgaz Çalışmaları 15 Ekim’deBaşlıyor

Dursunbey Belediyesi
YİBO Kavşağında Peyzaj Çalışması
Geçtiğimiz aylarda asfaltlanarak hizmete
alınan eski Bursa yolu üzerindeki Yibo
kavşağı ile orta refüjler, Belediyemiz Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenleniyor...

Dursunbey’de Doğalgaz Çalışmaları 15 Ekim’de Başlıyor
Dursunbey için kalıcı projelere imza atan Belediye Başkanı
Ramazan Bahçavan, Enerji
Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler
soncu 15 Ekim’de doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini
verdi.
Geçtiğimiz günlerde AKSAGAZ
yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Dursunbey Belediye
Başkanı Ramazan Bahçavan,
görüşmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dursunbey’in
doğalgaz konforuna 2021 yılı
itibari ile kavuşacağını söyleyen
Başkan Bahçavan, kademeli
olarak İlçe merkezinin çeşitli
bölgelerine doğalgaz verileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşım ile doğalgaz
çalışmalarının 15 Ekim’de başlayacağı müjdesini veren Başkan
Bahçavan, ilk etapta CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) olarak İlçeye
gelecek olan Doğalgaz’ın daha
sonraki süreçte BOTAŞ tarafından çekilecek hatta bağlanacağını söyledi. Başkan Bahçavan;
“Uzun zamandan beri doğalgaz
ile ilgili mücadelemiz devam
ediyordu. Yaklaşık bir buçuk ay
önce sayın Bakanımızı Milletvekillerimiz ile birlikte ziyaretimizde temennilerimizi ilettik.
Bakanımızda ilk etapta taşımalı
da olsa doğalgazı Dursunbey’e
verelim diyerek bizlere söz
verdi. Hemen ertesi gün Balı
kesir’de dağıtımı yapan AKSAGAZ çalışmalarına başladı.
Dursunbey’de şu anda abonelik
işleri ile ilgili yerlerini tuttular.
Gazın depolanacağı alan için
bizden de bir yer talep ettiler.
Bizde otobüs terminalinin üst
kısmında bulunan Belediyemize ait 1 dönümlük alanı tahsis
ettik” dedi.

Çalışmaların 15 Ekim itibari
ile başlayacağı müjdesini veren
Başkan Bahçavan, doğalgaz’ın
boru hattı ile ilçeye gelmesi için
de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Doğalgaz’ın
Dursunbey’in olduğu kadar yeni
kurulan Organize Sanayi Bölgesinin de yer alacak fabrikaları
için büyük ihtiyacı olduğunu
hatırlatan Bahçavan; “Önümüzdeki yıldan itibaren BOTAŞ tarafından boru hattının çekilmeye başlayacağı müjdesini sayın
Bakanımız bizlere verdi” dedi.
Doğalgaz çalışmaları sırasında
şehir konforunun ve yolların
bir süre bozulacağını hatırlatan
Başkan Bahçavan, temiz enerji
ile Dursunbey’in hava kirliliğinden kurtulacağını belirtti.
Başkan Bahçavan son olarak,
doğalgaz konusunda kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, Balıkesir Milletvekil
leri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Genel Sekreterine teşekkür etti.

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin İstihdam
Garantili Kursları İlk Mezunlarını Verdi
Dursunbey Belediyesi
Çevremizi güzelleştirmeyi seviyoruz
İlçemiz genelinde park, bahçe, yol kenarları, refüjler ve yeşil alanlarımızda çevre
temizliği, bakım-onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz...
#İşimizGücümüzDursunbey

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi’nin İstihdam Garantili Kursları İlk
Mezunlarını Verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma
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Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonluğunda Güney Marmara Kalkınma
Ajansı güdümlü proje desteğiyle kurulmuş
olan Balıkesir Organize Sanayi (BALOSB)
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi istihdam
garantili ilk kursiyerlerini mezun etti.
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir
Sanayi Odası’nın ortak olarak yer aldığı
yaklaşık 7.3 Milyon TL bütçe ile tamamla-

nan güdümlü proje; ilk mezunlarını vererek
meslek liselerinin tercih edilebilirliğini arttırma ve nitelikli personel yetiştirme hedefini gerçekleştiriyor.
13 Kursiyer Bölge Firmalarında İşe Başladı
BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkez’i, Balıkesir İŞKUR ve Balıkesir İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu
“Meslek Edindirme Kursları” protokolü
çerçevesinde, istihdam garantili “Gazaltı
(MİG-MAG) Kaynakçısı” ve “CNC Tezgah
Operatörlüğü” kursları açtı. Gazaltı Kaynak
Kursunu başarıyla tamamlayan 13 kursiyer
sertifikaları verilerek, taahhüt veren firmalarda işe yerleştirildi. CNC Tezgah Operatörü kursuna katılan kursu ise 9 Ekim tarihinde sona erecek ve kurs sonunda başarılı
olan kursiyerler sertifikalandırılarak taahhüt veren firmalarda işe girişleri yapılacak.
Merkezde 85 Kursiyer Eğitim Aldı
BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi’nde ayrıca “Uygulamalı Temel
Pnömatik Eğitimi” 12 BALOSB firmasından 58 katılımcı Mart 2021’de ile eğitimleri
tamamlamış; yoğun talep olması sebebiyle
Nisan 2021’de BALOSB firmalarından 18 ve
üniversite öğrenci gruplarından 11 olmak
üzere toplam 27 katılımcı eğitimi tamamlamıştır.
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KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

DURSUNBEY İLÇESİ VELİLER MAHALLESİ MENFEZ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
:2021/572793
1-İdarenin
a) Adresi
:ÇAYIRHİSAR MAH. YENİ İZMİR CAD. NO:313 10100 ALTIEYLÜL/
BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası
:2662391510 - 2662391510
c) Elektronik Posta Adresi
:fenisleri@balikesir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:4*4 m Çift gözlü 1 adet menfez yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:BALIKESİR DURSUNBEY İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:ESKİKUYUMCULAR MH. MEKİK SK. NO:25 BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1. KAT 109 NOLU ODA
b) Tarihi ve saati
:11.10.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerine ait benzer iş Grupları tebliğinde yer alan A (I) veya B (III) grubu işler benzer iş kabul
edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisi veya Mimar5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİKUYUMCULAR MH. MEKİK SK. NO:25 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1. KAT 112 NOLU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de
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Dursunbey’de Kurumlar istihdam
için güçlerini birleştirdi
Dursunbey’de Kurumlar istihdam için güçlerini birleştirdi
Dursunbey’de önümüzdeki aylarda faaliyete
başlayacak olan Organize Sanayi Bölgesinde
iş gücü ne katkı sağlamak amacı ile İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kurumlar
ortaklaşa hareket etme kararı aldı.

Altyapı çalışmaları biten Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde, yer tahsisi yapılan
fabrikalar inşaat çalışmalarına başladı. Bazı
fabrikaların inşaat aşamasında işçi alımına
başlaması sebebi ile önümüzdeki süreçte
doğacak iş gücü ihtiyacı için Dursunbey Kaymakamlığı, Dursunbey Belediyesi, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve MÜSİAD ortak hareket
etme kararı aldı.
Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mesleki Eğitim merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Dursunbey Kaymakamı
Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, MÜSİAD Balıkesir İl Başkanı Erdem
Özer katıldı.
Mesleki eğitim merkezi ve Endüstri meslek
lisesinde yetişen öğrencilerin OSB’de faaliyet
gösteren fabrikalarda iş gücüne kazandırılması için görüş birliğine varılan toplantıda,
kurumların ortak hareket etmesi için protokol
imzalanması kararlaştırıldı.
Toplantı sonrası konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan toplantının
amacının yapımı devam eden OSB’de ihtiyaç
olan istihdam için Mesleki Eğitim Merkezi ve
Endüstri meslek lisesi ile birliktelik sağlamak
olduğunu hatırlattı.
Başkan Bahçavan; “Buralarda yetişen öğrencilerin OSB’de istihdamları ile ilgili ortak bir
protokol imzaladık.
Önümüzdeki günlerde de buradaki öğrencilerimiz, velilerimiz ve müdürlerimiz ile birlikte OSB’ye gidip oradaki son gelişmeleri de
yerinde görmüş olacağız. Bundan sonraki
birlikteliğimizi de bu şekilde sağlamış olacağız” dedi.
MÜSİAD olarak her daim yetişecek öğrencileri iş dünyası ile buluşturmaya hazır olduklarını ifade eden MÜSİAD Balıkesir İl Başkanı
Erdem Özer; “Mesleki eğitimi MÜSİAD olarak
her zaman önemsedik.
Bundan sonrada önemseyeceğiz. MÜSİAD
Balıkesir şubesi olarak bugün imzaladığımız
protokol için Kaymakam beye, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Mesleki
Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.
Her şey Dursunbeyli gençler için olduğunu
hatırlatan Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut; “Hem Belediye Başkanımıza hem MÜSİAD Başkanımıza teşekkür ediyorum. Protokolün Dursunbeyli gençlerimize hayırlı olmasını
diliyorum.
Gayretli çalışmalarından dolayı Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Son hocamızı
tebrik ediyorum” dedi.
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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.
-

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 etmektedir.
Besmele çekmek bir
anlamda, çalışmalarımızda Allah’ın
yardımını istemektir.

Cuma Hutbesi: “Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci”
“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil,
karşılıklı rıza ile
yapılan ticaretle
yiyin, haram ile
kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz
Allah size karşı çok
merhametlidir.”
(Nisa, 4/29)
Muhterem Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s)’in âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol
ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir
buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı.
Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda
satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun
üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı:
“Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste
koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!”[1]
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin
etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise
yasaklar.
Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede
Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile yapılan
ticaretle yiyin, haram ile kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz
Allah size karşı çok merhametlidir.”[2]
Kıymetli Müslümanlar!

Günün Ayeti

Her kim mümin olarak dünya ve âhiret
için yararlı işler yaparsa çabası asla
inkâr edilmez, biz
onu yazmaktayız.
(Enbiyâ, 21/94)

Günün Hadisi
Sizin en hayırlınız,
Kur’an’ı öğrenen ve
öğretendir.
(Buhârî, “Fedâilü’l-Kur’ân”,
21)

GÜNÜN DUASI

Ey kalpleri bir
durumdan başka
bir duruma çeviren
Allah’ım! Kalbimi
dinin üzerinde sabit
kıl.
(Tirmizî, “Kader”, 7)

İslam’a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve
dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden diğer insanların
emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde
daima güven verendir.
O, alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde
Allah’ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir
hayır yoktur.
Değerli Müminler!
Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz.
Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz,
fırsatçı davranmaz.
Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları
kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya
hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.
Aziz Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler,
sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.”[3] O halde geliniz, fani
olan bu âlemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım.
Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat
ve itidal, şükür ve kanaat olsun.
Hutbemi özünü İslam’ın evrensel ilkelerinden alan Ahilik
Müessesesi’nin şu öğütleriyle bitiriyorum: “Eline, diline,
beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını açık tut! Eşine, işine,
aşına özen göster.
Harama bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme,
eksik tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!”

-

DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed

“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed
‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri
Peygambere salat ederler. Ey iman
edenler, siz de ona salat edin ve
tam bir teslimiyetle ona selam
verin. ‘’( Ahzâb - 56 )

Peygamberimize Salavat
Getirmek
Ey Allah’ın Resûlü
Elfü elfi salatin ve elfü elfi
selamün aleyke Ya Habiballah
Binlerce salat ü selam
Sana ey Allah’ın Sevgilisi
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin
aleyke ya Emîne vahyillah

Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

Balat
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BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİNE BÜYÜK ÖDÜL
---Büyükşehir’in projelerine büyük ödül

--- Balıkesir’e ‘Metin Sözen Büyük Ödülü’
33 belediyenin, 61 projeyle başvuru
yaptığı ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği “restorasyon ve
kentsel tasarım çalışmaları” çalışmaları
ile Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık
görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet ile
şehrin tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği
çalışmalar ödül getirdi. Tarihi Kentler
Birliği tarafından 20’ncisi düzenlenen
ve ülkemizde koruma çalışmalarının
sahaya yansıdığı en önemli platform
olan ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma
Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması’nda Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, büyük ödülün sahibi oldu.
33 belediyenin, 61 projeyle başvuru
yaptığı yarışmada ‘Balıkesir Kent Merkezi ve Çevresinde Sürdürülen Bütüncül
Koruma Programı’ Metin Sözen Büyük
Ödülü’ne layık görüldü.
BÜTÜNCÜL KORUMA YAKLAŞIMI ÖDÜL
GETİRDİ
Farklı ölçeklerde kent merkezi ve çevre
bölgelere yayılmış noktasal projelere
dayalı bütüncül koruma yaklaşımı ve
çalışmalarıyla ödüle değer bulunan
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin;
geniş çeşitlilik gösteren ve uzun erimli
bir koruma programını tamamlar nitelikte olan restorasyon ve kentsel tasarım
çalışmaları, sosyal alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme önerileri ve korumanın
kentsel bir gelişim stratejisi olarak ele
alındığı süreç yönetimi, projenin öne
çıkan nitelikleri arasında yer aldı.
İŞTE ÖDÜL GETİREN PROJELER
Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getiren

proje ve çalışmalar arasında; Zağnos
Paşa Camisi Meydan Düzenleme Çalışmaları 1. Etap, Zağnos Paşa Meydanı
çevresi ve sokak cephe sağlıklaştırma
projeleri, meydanda bulunan tarihi taş
binanın restorasyonu, Karesi ilçesi
Karesi Mahallesi’nde bulunan tescilli yapının restorasyon, restitüsyon ve
röleve çalışmaları, Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan tescilli
binanın restorasyonu, Edremit ilçesinde
bulunan tescilli Güre Ortaokul binasının
restorasyonu, Marmara ilçesinde bulu-

nan tescilli eski hükümet konağı restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Kazım Özalp ve Ulus Sokak 2. Kısım sokak
sağlıklaştırma projeleri ve alanda bulunan tescilli yapıların röleve, restitüsyon
ile restorasyon projeleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan tarihi çeşmelerin röleve, restitüsyon ve restorasyon
çalışmaları, Altıeylül ilçesinde bulunan
tarihi şadırvanın restorasyonu, Karesi
ilçesinde bulunan Saat Kulesi’nin restorasyon ve bahçe düzenlemesi, Karesi
ilçesinde bulunan tescilli Ekinel Evi’nin
restorasyonu, Edremit ilçesinde bulunan Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırması kapsamında tescilli binaların
restorasyon çalışmaları, Altıeylül ilçesi
Gümüşçeşme Mahallesi’nde TCDD’nin
eskiden depo olarak kullandığı binalardan 2 tescilli binanın röleve, restitüsyon
ve restorasyon çalışmaları ile alanda
bulunan tescilsiz binanın onarım projesi
yer alıyor.
ÖDÜL TÖRENİ 23 EYLÜL’DE
Yarışmada Büyük Ödül ve Jüri Özel
Ödülünün yanı sıra; 7 Proje, 7 Uygulama, 7 Süreklilik ve 10 Başarı Ödülü

verildi. 6 kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri YAPEX Restorasyon
ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul Yenikapı’da bulunan Dr.
Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezinde düzenlenecek törenle 23
Eylül’de verilecek.

Sayfa 5

Dursunbey
Kaymakamlığı
-

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sayın
Yavuz SUBAŞI, İlçemiz Belediye Başkanı Sayın Ramazan BAHÇAVAN, Ak
Parti İlçe Başkanı Sayın Üzeyir SALİ ve
Ak Parti İlçe Teşkilat Üyeleriyle beraber
Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT ‘u
ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ederiz.

Dursunbey Kaymakamlığı

Dursunbey Kaymakamlığı
MHP Dursunbey İlçe Başkanlığına seçilen Murat İNAN ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar KARATAŞ ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet KURT Kaymakamımız Rahmi
BULUT ‘u makamında ziyaret etti.

Kaymakamımız Rahmi BULUT Kredi
Yurtlar Kurumuna ziyarette bulunarak
incelemelerde bulundu.

Karesi Kültür ve Sanat Evi ve
Güneş Enerjisi Santrali (GES)’ten
sonra Karesi Belediyesi, Turplu
Çok Amaçlı Salon ve Halı saha açılışını gerçekleştirdi.

www.balatgazetesi.com
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19 Eylül Gaziler Günü
Dursunbey’de Kutlandı

KARESİ’DE AÇILIŞLAR DEVAM EDİYOR
HALI SAHA AÇILIŞLARI DEVAM EDECEK

İlçemizde 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı.

Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebeԁi kahramanları, ԁestansı tarihimizin уaşaуan abiԁeleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ԁiri
tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının,
Türk feԁakârlığının ölümsüz ԁestanlarıԁır.

KARESİ’DE AÇILIŞLAR
DEVAM EDİYOR

Çelenk töreni öncesi Kaymakamlık Toplantı salonunda Kaymakamımız ve gazilerimiz bir araya geldi.Gazilerimiz anısına 19 Eylül Gaziler
Günü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e
gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin 100’üncü yıl dönümü
ve ‘Gaziler Günü’ kutlamalarına; Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT, Garnizon Komutanı Resul GÜVEN, Belediye Başkan V. Ahmet
SAVRAN, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan DUR, daire
amirleri,siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Program Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen öğle yemeği ile son buldu.

ALTIEYLÜL’DE PROJELER TAMAMLANIYOR

Altıeylül Belediye başkanı Hasan
AVCI;Altıeylül Kaymakamımız Sayın

Turgay Hakan Bilgin’i misafir ederek,
yakında açılışını yapacağımız Sultan
Abdülhamit Han Gelişim Merkezi, Algem
ve ilçemize kazandırdığımız Sabri Uğur,
Sultan Alparslan ve Plevne Millet Kıraathanelerimiz ve Belediyemizin genel çalışmaları hakkında bilgiler
verdik. Yapımı süren ve başlayacak olduğumuz projelerimiz tamamlandığında Altıeylül’ümüzün sosyal ve kültürel yaşamı çok daha
gelişmiş olacak inşallah. Değerli Kaymakamımıza ziyaretleri için çok
teşekkür ediyoruz.

Karesi Kültür ve Sanat Evi
ve Güneş Enerjisi Santrali
(GES)’ten sonra Karesi Belediyesi, Turplu Çok Amaçlı Salon
ve Halı saha açılışını gerçekleştirdi.
Karesi Belediyesi yatırımlarının
açılışlarını sürdürüyor. Karesi
Kültür ve Sanat Evi ve Güneş
Enerjisi Santrali (GES)’ten
sonra Karesi Belediyesi, Turp-

BAŞKAN ORKAN: “BELEDİYE
GELİRLERİ ARTTI GİDERLER
AZALDI”

lu Çok Amaçlı Salon ve Halı
saha açılışını da gerçekleştirildi. Turplu Mahallesi’nde
gerçekleştirilen açılış törenine
AK Parti Balıkesir Milletvekili
Adil Çelik, Karesi Kaymakamı
Metin Arslanbaş, Gençlik ve
Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkan
Vekili Fikrettin Kocaman, AK
Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf
Hocaoğlu, çok sayıda vatandaş
katıldı.

Kamçıllı Mahallesi’nde yapılan
halı sahanının açılış töreninde
konuşan Karesi Belediye Başkanı
Dinçer Orkan, “Belediyede göreve başladığımızda giderlerimizi
azaltıp, gelirlerimizi arttırmayı
düşündük.
Bunu da başardık” dedi. Başkan
Orkan ayrıca açılış öncesi ve sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Karesi Belediyesi açılış törenlerine bir yenisini daha ekledi. Kamçıllı Mahallesi’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yapılan
halı saha için açılış töreni düzenlendi.
Açılış öncesi AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahalle sakinleriyle bir araya
geldi. Talep ve önerleri dinleyen Başkan Orkan, vatandaşlarla
istişarelerde bulundu.
İlkokulu ziyaret eden Başkan Orkan ve Milletvekili Subaşı öğrencilerle sohbet ederek başarılar dilediler.

