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-- 3. Kent Konseyleri Sempozyumu başladı--“Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma”
- 3. Kent Konseyleri
Sempozyumu başladı-“Geleceğin Kentlerinde
İşbirliği ve Dayanışma”
Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde “Geleceğin Kentlerinde İş birliği ve
Dayanışma” temasıyla düzenlenen 3.
Kent Konseyleri Sempozyumu başladı.
Sempozyumda gerçekleştirilen Belediye Başkanları Özel Oturumu’nda; Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Büyükakın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir konuyla ilgili konuşmalarını yaptı.
Katılımcılık ve gönüllülükten sürdürülebilir kalkınmaya, çevre ve iklim
değişikliğinden göç olgusuna, kent
kimliğinden kentler arasındaki dayanışmaya kadar tüm yönleriyle kent
konseylerinin ele alındığı oturumların
gerçekleştirildiği 3. Kent Konseyleri
Sempozyumu’nda ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in konuşmacı olarak yer
aldığı “Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma” temalı Belediye Başkanları Özel Oturumu gerçekleştirildi.
devamı sayfa 3’de

BAŞSAĞLIĞI: Balıkesir, önemli bir değerini daha yitirdi
Abimiz Mustafa Akyan’a Burak’la hedefine ulaşmasını diliyorum. Allah’ım biz kulun Mustafa’dan
razıyız, Sen’de razı ol. Cemâl’inle razı olarak karşıla, Habib’ine komşu eyle! ‘‘Erdin Şafakçı’’

Balıkesir Birlik Vakfı Şubesi Başkanı Mustafa AKYAN Abimiz, yakalanmış olduğu Korona rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü
Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde vefat
etti. (Çarşamba günü) çok emek verip
mesai harcadığı ve evi gibi gördüğü Balıkesir Birlik Vakfında helallik alındıktan sonra
öğle namazına müteakip Zağnos Paşa

Camii’nde cenaze namazının ardından
Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun
inşallah. Ailesine, yakınlarına ve Birlik Vakfı
Camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz…
BALAT GAZETESİ / RAHMİ KİREÇ
BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEĞİ
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MOTORİN (DİĞER): 100.000 LİTRE VE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN: 2.000 LİTRE
AKARYAKIT ALIMI

Dursunbey Belediyesi
Eski hastane bölgesine yeni yaşam alanı
Bozyokuş Mahallemizde faaliyet gösteren
İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün bahçesine
yeni bir yaşam alanı kazandırdık.

Toplam 800m2’lik bu alanın içerisinde tenis
sahası, çocuk oyun grupları, spor ve dinlenme alanları yer alıyor. İlçe Sağlık Müdürümüz Fatih Kılıç’ın da desteği ile İlçemize
kazandırıldığımız parkımız hayırlı olsun...

DURSUNBEY DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE İLGİ
BÜYÜKTÜ

Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen
Hiking (Doğa Yürüyüşü) etkinliğine ilgi yoğun
oldu. 170 hemşehrimizin katıldığı 10 km’lik
Yayla parkurunda sonbaharın tadını çıkararak, doğanın muhteşem güzelliklerini keşfettik. Önümüzdeki haftaki parkurumuz Gölcük
bölgesi olacak. Sizi de beklerim.
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Motorin (Diğer): 100.000 Litre ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 2.000 Litre Akaryakıt mal alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN
:2021/750560
1-İdarenin
a) Adı
:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 10800
DURSUNBEY/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası
:2666621294 - 2666622966
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:Motorin (Diğer): 100.000 Litre ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan:
2.000 Litre Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı
:Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Motorin (Diğer) litre 100.000 2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan litre 2.000
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:İhale konusu malların akaryakıt kısmına dahil olanları yüklenici firmanın Balıkesir İli Dursunbey İlçesi ilçe merkezi sınırları dahilinde bulunan Taşıt
Tanıma Sistemine Sahip Akaryakıt İstasyonları (Pompa Teslimi) ihtiyaca göre fiş karşılığı teslim
alınacaktır. Orman yangını vb olağandışı durumlarda İdarenin talebi üzerine herhangi bir bedel
talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:01.01.2022 tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine
kadar, Taşıt Tanıma Sistemine Sahip Akaryakıt İstasyonları (Pompa Teslimi).Akaryakıt, yüklenici
firmanın Dursunbey ilçe sınırları içerisindeki akaryakıt pompa istasyonundan ihtiyaç duyuldukça idaremizin matbu Akaryakıt Alındı Fişi karşılığında peyderpey olarak 7 gün 24 saat boyunca
araçların depolarına teslim yapılacaktır. Orman yangını vb olağandışı durumlarda İdarenin talebi
üzerine herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :13.12.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Bozyokuş Mahallesi
İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 10800 Dursunbey/Balıkesir
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a- Teklif veren isteklinin; teklif verdiği mala ait teslim yerinde, TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu) belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklif kapsamında vereceklerdir.
b- Teklif veren istekli; bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketinden alınacak ve iş bitim tarihine
kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesinin devam ettiğine dair belgenin aslı veya noter tasdikli
suretini teklif kapsamında vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. 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.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest
bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki
bilgiler ile tevsik edilir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 58.3. Maddesi Gereği;
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala
ilişkin Yerli Malı Belgesi,
devamı sayfa 3’de
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ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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 sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT, Emniyet ve
Jandarma ekipleriyle birlikte “Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı emniyet kemeri
uygulamasına katılarak emniyet kemerinin
önemine vurgu yapıldı.

Basın: 1493678

3. Kent Konseyleri Sempozyumu Balıkesir’de

3. Kent Konseyleri Sempozyumu Balıkesir’de
GÖNÜLLÜLÜĞÜN GÜCÜ
25 akademik oturum, 100 sözlü bildiri sunumu,
konferans, panel ve sosyal etkinlikleri içeren;
350 kent konseyi başkanı ile 200’ye yakın akademisyenin yer aldığı sempozyumun ilk gününde açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent

Konseyi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri
Birliği Başkanı Mürsel Sabancı, TKKB’nin kent
konseyleri arasında iş birliği, dayanışma oluşturma gayreti içerisinde olan özgün bir kuruluş
olduğunu söyledi. Şehir, şehir ve insan ilişkisinin yeniden düşünülmesi, ele alınması gerektiğini belirten Mürsel Sabancı, “Böyle bir çatının
altında yer almaktan, öğrenmekten, öğretmekten, üretmekten gurur duyduğumu ifade etmek
isterim” açıklamasında bulundu. Artık sadece
şehirlerin ve ülkelerin değil dünyanın iş birliği
ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan
Sabancı, gönüllülüğün gücünden faydalanılması gerektiğini ifade etti.
DEMOKRASİ YERELDEN BAŞLAR’
Kent konseyleri çatısı altında gönüllülerle
şehir için çalışmaktan keyif aldığını söyleyen
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, “Demokrasi yerelden başlar diyoruz.
Bunun mekanizması bana göre kent konseyleri.
Demokrasi ve katılımcılık kültürünü şehre ne
kadar yerleştirebilirsek o şehir; nasıl yönetilmek
istediğine dair iradesini ve taleplerini ortaya
koyar, uzlaşı içerisinde hedefine doğru ilerler.
Şu anda bu salonda herkesin yaşadığı şehre

dair söyleyecek bir şeyi var. Ve net olan bir şey
var herkes gönüllü. Gönüllülükle yapılan işler
katılımcılıkla birleştiğinde, fikirlerin masada
uzlaşıya dönüştüğünde verimli sonuçlar ortaya
çıkıyor.
Belediye başkanlarının, kent konseylerini bir
rekabet yeri değil de şehrin gerçekten uzlaşı
aradığı ve sorunları derinlemesine okuyan her
kesimden insanın olduğu, renkli ve farklılıkların bir araya geldiği yer olarak görmesini
sağlamamız gerekiyor” dedi.
KENT KONSEYLERİNİN STATÜSÜ GÜÇLENDİRİLMELİ’
Oturumun ilk konuşmasını yapan Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
kent konseylerinin statüsünün güçlendirilmesi
gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Bütün dünyada
geçerli olan bir sistem var; ortak akıl ile kenti yönetmek, hesap vermek ve şeffaf olmak.
Çoğunluğun verdiği yanlış karar bir kişinin
verdiği doğru karardan daha önemlidir. İyi bir
yönetici, kent konseyinden etkin yararlanmalı.
İnsanlar saatlerce oturuyor, konuşuyor tartışıyor ve proje olarak sunuyor. Bu noktada son
derece mutluyum. Bizler Ankara’da ortak aklı
harekete geçirmek için gayret ediyoruz. Bir
kenti birlikte yöneteceksek her bireyin kentte
söz sahibi olması lazım. Bu şekilde olduğunda
kentte yaşayanlar mutlu olacaklardır” dedi

“KENT KONSEYLERİNİN DİNAMİZMİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Yücel Yılmaz “Kent konseyinin güçlü dinamizmine ihtiyacımız var. 18 bin kişiyle 4 bölgede
ayrı ölçümlendirmelerle stratejik planlama altyapısı oluşturduk. Talepleri önceliklendirdik ve
kamuoyuna duyurulması ve farkındalık oluşturulması noktasında kent konseylerinden destek
istedik. Kent Konseyleri; şehrin ortak onuru ve
asaletini de temsil ediyor. Gerektiğinde şehrin
yöneticilerine sahip çıkmalı, beğenmediyse
asaletiyle eleştirmeli.” şeklinde konuştu.
Haber:H.Öztürk

DURSUNBEY BELEDİYESİ

Dursunbey Belediyesi

#TbgFestival'de
Şampiyon
Dursunbey
Belediyespor
Ankara Başkent
Millet Bahçesinde 16-21 Kasım
tarihleri arasında düzenlenen
Tam Bana Göre
Festival'de gençlere yönelik etkinlikler tüm
hızıyla devam ediyor.
Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen 5x5 futbol turnuvasına İstanbul Ümraniye Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Dursunbey
Belediyesi katıldı.
Kıyasıya geçen müsabakalarda Dursunbey Belediyespor tüm rakiplerini namağlup
şekilde eleyerek Turnuvada şampiyonluğa
ulaştı.
Turnuvada ayrıca şampiyon olan Dursunbey
Belediyespor, Tuzla Belediyespor kız takımı
ile gösteri maçı gerçekleştirdi. Dostça mücadelelere sahne olan turnuvaya katılan tüm
takımları tebrik ediyoruz
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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.

Günün Ayeti

Rabbinin adını an,
bütün varlığınla ona
yönel. Doğunun
da batının da rabbi
O’dur. O’ndan başka
ilâh yoktur. Öyleyse
yalnız O’na güvenip
sığın.
(Müzzemmil, 73/8-9)

Günün Hadisi

Bir Müslüman, hasta
bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde, dönünceye kadar
cennet yemişleri
arasındadır.
(Müslim, “Birr”, 39-42; Tirmizî,
“Cenâiz”, 2)

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Sana teslim
oldum, Sana inandım,
Sana tevekkül ettim.
(Buhârî, “Teheccüd”, 1; Tirmizî,
“Deavât”, 29)

Cuma Hutbesi: “İbadet: Allah ile Kul Arasındaki Kutlu Bağ”

“Erkek veya
kadın, mümin
olarak kim iyi
amel işlerse,
onu mutlaka
güzel bir hayat
ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”
(Nahl, 16/97)

Muhterem Müslümanlar!
İslâm nurunun Mekke topraklarını aydınlatmaya başladığı günlerdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Kabe’nin
yanındaki Safâ tepesine çıktı ve Mekkelilere şöyle
seslendi: “‘Şu vadinin arkasında size saldırmak üzere
bekleyen bir ordu var.’ desem bana inanır mısınız?”
Mekkeliler hep bir ağızdan, “Evet, inanırız.
Zira biz senin yalan söylediğini hiç işitmedik.” dediler.
Bunun üzerine Rahmet Elçisi (s.a.s), “Ben sizi elîm bir
azaba karşı uyarıyorum.”[1] buyurdu. Ve Mekkeliler
nezdinde bütün insanlığı İslam’a ve ebedi kurtuluşa
davet etti.
Aziz Müminler!
İki Cihan Serveri Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in
bu çağrısı insanları Âlemlerin Rabbine kul olmaya
ve O’na ibadet etmeye davettir. Bu davette yalnızca
Allah’a iman ve kulluk vardır.
Bir ve tek olan Allah’ın huzurunda eğilmek, eğildikçe
yücelmek vardır.
Bu davette şirk ve nifaktan, küfür ve isyandan, fitne ve
fesattan, hile ve tuzaktan, yalan ve aldatmadan uzak
durmak vardır.
Kıymetli Müslümanlar!
İnsanın yaratılış gayesi Yüce Rabbine kulluk ve
ibadettir. Cenâb-ı Hakk’ın rızasını, dünya ve ahiret
mutluluğunu kazandıracak salih amelleri işlemektir.
Yaratıcısı ile arasındaki bağı, iman ve ibadetle canlı
tutmaktır.
Zira bizi yoktan var eden Yüce Allah’ın varlığına ve
birliğine inanmamız, O’na kâmil manada kul olmamız
Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük hakkıdır.
Nitekim bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muaz b. Cebel (r.a.) ile yolculuk yaparken ona, “Ya Muâz! Sen,
Allah’ın, kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?” diye sormuştu.
Muâz b. Cebel: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” şeklinde cevap verince Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle
buyurmuştu: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak
koşmamalarıdır.
Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak
koşmayan kimselere azap etmemesidir…”[2]

Sayfa 4
-

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

Aziz Müminler!
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve
mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli
ile veririz.”[3]
O halde geliniz, Rabbimize karşı kulluk vazifemizin
idrakinde olalım. O’na canı gönülden bağlanalım,
vefakâr bir kul olalım.
İbadetlerimizi aksatmayalım, en güzel şekilde yerine
getirelim.
İbadet ederken mâsivâdan, her türlü dünyevi meşguliyetten ve riyadan arınalım. Böylelikle Rabbimizin
ihsan ve ikram ettiği sonsuz nimetlere şükrümüzü eda
edelim.
İbadetleri terk ve ihmalin dünyada manevi boşluk,
bereketsizlik ve huzursuzluk sebebi, Rabbimiz katında
ise vebali ağır bir yük olduğunu asla unutmayalım.

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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Başkan Yılmaz “Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarına Sahip Çıkacağız

Sayfa 5

Altıeylül Belediye Hasan AVCI ile
Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile
birlikte Sultan Alparslan Kültür
Evini ziyaret etti.
-

‘Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi’
ve Sümer Ezgü ile ‘Atatürk’ün Sevdiği
Türküler’ programıyla Atatürk’ü bir kez
daha duyup, gördüklerini ve hissettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Efelerimizle, pehlivanlarımızla her zaman Kuvay-i
Milliye şehri olarak Atatürk’ün ilke ve
inkılaplarına sahip çıkacağız” dedi.

larını söyledi. Başkan Yılmaz “Cumhuriyet’imizin muhasır medeniyetler modeli
ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Ulu
Önder Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83.
yılında rahmetle minnetle ve şükranla
anıyoruz” dedi.
“CUMHURİYET İLELEBET DEVAM EDECEKTİR”

Altıeylül Belediye Hasan AVCI
Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte Sultan Alparslan Kültür Evi spor
salonunda eğitim gören ve kütüphanede
derslerini çalışan öğrencilerimizi ziyaret
ettik. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz
için tüm imkanlarımızı seferber etmeye
devam edeceğiz.

Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Barosu,
Balıkesir Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaşma Enstitüleri işbirliğinde Avlu
Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Atatürk
Giysi Koleksiyonu Defilesi’ ve Sümer

Sümer Ezgü ile Atatürk’ün Sevdiği
Türküler konserini de dinleyen Başkan
Yılmaz, “Atamız demiş ki ‘Gidip, Toros
Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek
Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda
bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet
asla bizi yenemez’ ben de bu söze bir
şey daha ekliyorum; Bir ilde harmandalı
oynanıyorsa güreş de varsa Cumhuriyet

Ezgü ile ‘Atatürk’ün Sevdiği Türküler’
programı düzenlendi. Çok sayıda protokolün ve vatandaşın katılığı programda
önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
kıyafetlerinden ilham alınarak hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi
gerçekleştirildi ardından Sümer Ezgü ile
Atatürk’ün Sevdiği Türküler konseriyle
de Atatürk yâd edildi.
“ATATÜRK’Ü ÇOK GÜZEL ANLATTILAR”
Ankara Olgunlaşma Enstitüleri’ne teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, defileden
çok etkilendiğini ve kısa bir zaman
içerisinde hem Atatürk’ün hayatını hem
de giydiği kıyafetleri çok güzel anlattık-

ilelebet devam edecek demektir.
Efelerimizle, pehlivanlarımızla her
zaman Kuvay-i Milliye şehri olarak
Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip
çıkacağız” dedi. Haber:T.Kireç

Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı
Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette; Büyükşehir Belediyesi ile kooperatifin birlikte
gerçekleştireceği “Tarlada sıfır atık” projesi
hakkında görüşüldü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Daha
önce merkez ilçelerin tarihi ve kültürel değerlerini görme fırsatı olmayan S.S. Gönen
Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlara şehir turu
düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, onlara
unutulmaz bir gün yaşattı. Tarihi Zağnos
Paşa Camisi Meydanı’ndan başlayan şehir
turu rehber eşliğinde; Karesi Türbesi, Kuvayi Milliye Müzesi, Saat Kulesi, Şadırvan,
Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Çamlık Millet
Bahçesinde bulunan her ilçenin el işleri ve
el sanatları ürünlerinin sergilendiği alanlar
ile devam etti. Sonrasında Kent Konseyi’ni
ziyaret eden kadınlar, Karesi Belediyesi’nin
10 Kasım’da hizmete aldığı Atatürk Evi’ni
de görme imkânı buldular.Gezi programının
ardından; kadınların iş gücüne katılımını
sağlayan kooperatiflere büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı
Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkanı Berrin Yetkin Var ve üyelerini makamında ağırladı.
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Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı ve Balıkesir Dursunbeyliler Dernek Başkanı Rahmi Kireç ile birlikte Güğü Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin dernek sohbetine katıldı

Altıeylül Belediye
Başkanı Hasan AVCI
8-12 yaş arası çocuklarımızdan oluşan 8
takımın katıldığı halı
saha futbol turnuvasını
tamamladık.
Şampiyon olan Elitler
takımını ve turnuvaya
katılan tüm takımlarımızı kutluyor, sporla
dolu sağlıklı bir hayat
diliyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI ;

Aziz Milletimize hizmet yolunda 20 seneyi dolduran
Ak Partimiz’in Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Erdoğan’la aynı yolu yürümekten her
zaman onur duyuyoruz

Hemşehrilerimiz Güğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği üyeleri Balıkesir Dursunbeyliler Dernegimizi ziyaret
ederek dernek üyeleri ile hasbihal ettik. Dernek Başkanı Halil
Özcan kardeşimize ve dernek üyelerine nazik ziyaretlerinden,
ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI ;
Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşerilerimizin selamlarını
ilettik. Aziz Milletimize hizmet yolunda 20 seneyi dolduran
Ak Partimiz’in Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Erdoğan’la aynı yolu yürümekten her zaman onur
duyuyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
8-12 yaş arası çocuklarımızdan oluşan 8 takımın
katıldığı halı saha futbol turnuvasını tamamladı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan;

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun!

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan;Karesi’de her projenin merkezine ‘Yeşil Karesi’
hedefimizi koyuyoruz.
Projelerimizle yeşil alan sayımızı artırıyor, ağaçlandırma
programlarımız ve doğa dostu yatırımlarımızla Karesi’ye
ve #GeleceğeNefes olmak
için çalışıyoruz.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma
Günü kutlu olsun!

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımıza farklı
alanlarda birçok hizmeti verecek olan Sultan Abdülhamid
Han Gelişim Merkezi’mizde esnaf odalarımızın başkanlarını
ağırladık. Ziyaret ve ilgilerinden dolayı esnaf odası başkanlarımıza teşekkür eder tüm esnaflarımıza bereketli ve hayırlı
kazançlar dileriz.dedi

