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-24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” 
“Öğretmenler geleceğin mimarıdır”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından BASAF iş birliği ve TFSF desteğiyle 
düzenlenen Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni yapıldı. 

Balıkesir’in tanıtımına katkıda bulunmak, ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmak amacıyla Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği 
(BASAF) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
(TFSF) desteği ile düzenlenen “1. Odak Balıkesir” adlı fotoğ-
raf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların sergilendiği 
ödül töreni gerçekleştirildi. 
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından ödül takdim törenine geçildi. Odak 

Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Türkiye Fotoğraf Sa-
natı Federasyonu (TFSF) Altın Madalyasının sahibi olan ve 7 
bin 500 liralık Birincilik Ödülü’nü almaya hak kazanan Yahya 
Engin, ödülünü Başkan Yücel Yılmaz’ın elinden aldı. 
TFSF Gümüş Madalyasının sahibi 5 bin liralık İkincilik 
Ödülü’ne layık görülen Volkan Karagülleoğlu olurken, TFSF 
Bronz Madalyanın sahibi olan ve üçüncü olan Kenan Öz-
kan ise ödülünü Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban 
Akkol’un elinden aldı. 

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” 
“Öğretmenler geleceğin mimarıdır” 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, 24 Kasım Öğretmenler Günü ne-
deniyle Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu 
Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerin 
gününü kutladı. Göreve yeni başlayan 
öğretmenlerin yemin törenine de katılan 
protokol, emekli olan öğretmenlere de 
hizmet şeref belgesi takdim etti.  
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma 

Nur Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin 
Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün olan 
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 
Başkan Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz’ın da 
görev yaptığı Kayabey Şehit Ferruh Ku-
laoğlu Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğret-
menlerin gününü kutladı. Öğretmenlerle 
sohbet eden protokol, sınıf ziyaretleri 
gerçekleştirip  öğrencileri dinlediler. 
Öğretmenlere karanfil dağıtan protokol 
ardından Salih Tozan Kültür ve Gösteri 

Merkezi’nde Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzen-
lenen etkinliğe katıldılar. 
Etkinlikte, göreve yeni başlayan öğretmen-
ler yemin ederken, emekli olan öğretmen-
lere hizmet şeref belgesi verildi. 
’’HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, 
FENDİR’ 
Çok meslek olduğunu ancak bu meslekle-
rin hepsinin bir öğretmeni olduğuna vurgu 
yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, “Öğretmenler, çocuk-
larımızın aileden sonraki eğitim-öğretim 
süreçlerinin en önemli aktörleridir.
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Dursunbey Belediyesi
 

. Dursunbey Belediyesi· 
Çınarlıpınar Yeşillendi

Gerçekleştirdiğimiz rekreasyon çalışmala-
rının ardından farklı bir görünüme kavuşan 
Çınarlıpınar piknik alanında çimleme çalışma-
sı gerçekleştirdik. Sonbaharın son günlerini 
yaşadığımız bu günlerde yeşili ile içimizi açan 
piknik alanımız sizleri bekliyor☺️

  KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

Balıkesir İli Bigadiç,Dursunbey ve Sındırgı İlçeleri Muhtelif Mahallerine 46 km SSB Yol Yapım İşi 
yapım işi 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                                               :2021/761345 
1-İdarenin
a) Adı                                            :VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN 
                                                      YARDIMCILIĞI
b) Adresi                                      :Karesi Mah. Dokumacılar Sk. No:7 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası       :2662435800 - 2662458027
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                           :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                            :Balıkesir İli Bigadiç,Dursunbey ve Sındırgı İlçeleri Muhtelif 
                                                       Mahallerine 46 km SSB Yol Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı           :3 adet İlçenin Muhtelif Mahallelerine 46 km. Silindirle Sıkıştırıl
                                                       mış Beton Yol işi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           :Balıkesir İli Bigadiç, Dursunbey ve Sındırgı İlçeleri muh  
                                                                    telif mahalleleri.
ç) Süresi/teslim tarihi                              :Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                                :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
                                                             
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   :24.12.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)                    :Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No:7 
                                                                      Karesi/BALIKESİR
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.
4.1.2. 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.
4.1.5 İhale 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 yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bün-
yesinde 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 be-
delin % 80 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 İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ nde (A) ALT YAPI İŞLERİ  başlığı altında yer alan   A-V  
grubu  benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi5. 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 indir-
meleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life 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 fiyatla-
rın 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen istekli-
lerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Zabıta Ekiplerimiz 
Pazar yerlerimizde denetim ve kontrollerine 
aralıksız devam ediyor...

  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                       Basın: 1497053
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Dursunbey Kaymakamlığı Başkan Yılmaz “Teknolojiye en çok yatırım yapan ülke Türkiye”

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Kaymakamımız Rahmi BULUT,  Başkanlığın-
da Organize Sanayi Bölgesi 2021 Yılı 3. Müte-
şebbis Heyet toplantısı gerçekleştirildi.

Genç girişimciler Start/Tup21’de
---Genç girişimciler, özel sektör
    firma temsilcileri bir araya geldi
Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi (Start/Tup21) 
Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
başladı. 23-26 Kasım tarihleri arasında devam 
edecek zirvede genç girişimciler, özel sektör 
firma temsilcileri ile bir araya gelerek deneyim 
ve bilgi paylaşımı sağlayacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür-
lüğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında 
yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 
desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi 
(Start/Tup21) Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde başladı. 23-26 Kasım tarihleri 
arasında devam edecek zirvede Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi; BASKİ Genel Müdürlüğü, 
Espor Dijital Gençlik Merkezi, Şehir Araştır-
maları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi NE1O 
birimleriyle zirveye katıldı.

GENÇLER İŞ VE STAJ İMKÂNI BULACAK
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahip-
liğinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ba-
lıkesir Üniversitesi ortaklığında düzenlenen, 
teknoloji ve girişimcilik üzerine konferans, 
panel, atölye çalışması ve teknoloji yarışma-
larının yer aldığı zirveye, lise ve üniversite 
öğrencileri, mezunlar, gençler ve genç girişim-
ciler katılım sağladı. 

Zirve süresince katılımcıların kamu ve özel 
sektör firma temsilcileri ile bir araya gelerek 
deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamaları, yüz 
yüze iletişim kurarak iş ve staj imkânlarından 
faydalanmaları amacıyla “Start/Tup21 Kari-
yer Günleri” gerçekleştirilecek. Start/Tup21 
Zirvesi, teknoloji ve girişimcilik üzerine son 
gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için 
bu alanda yer alan önemli isim ve kurumları 
bir araya getiren önemli bir faaliyet.
AÇIK VERİ, AKILLI DURAKLAR, AKILLI KAV-
ŞAKLAR
Teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde 
yararlandığı iletişim çağında bilgiye ulaş-
manın hızının giderek kısaldığı ve bilgi alma 
yöntemlerinin değiştiğini ifade eden Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
“ 2019 yılında göreve geldiğimizde günümüz 
trendlerine uygun olarak yaptığımız ilk işler-
den biri Akıllı Şehir Şube Müdürlüğünü kur-
mak oldu. Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi, 
Açık veri, akıllı duraklar, akıllı kavşaklar ve 
ücretsiz wifi hizmetlerini hayata geçirirken bir 
yandan da vatandaşlarımızın dijital haklarının 
korunmasına öncülük eden çalışmaları hayata 
geçiriyoruz. 
Çalışmalarımızdaki tüm bu dijital uygulamalar 
Belediyemizin sunucularında barındırılmakta 
ve güçlü bir güvenlik alt yapısı ile vatandaşla-
rımızın bilgi ve veri güvenliği sağlanmaktadır. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak veriye 
dayalı politikayı önemsiyor, daha inovatif daha 
vizyoner düşünüyor, geçmişe bakarak gelece-
ğe yön veriyoruz” dedi.

Genç girişimciler Start/Tup21’de

T.C. Dursunbey 
Kaymakamlığı
Kaymakamımız 
Rahmi BULUT, 
Kurum Amirleri 
ile birlikte Du-
rabeyler Şehit 
Faruk Gezen 
İlk/Ortaokulu-
nu ziyaret etti.
Sınıfları dolaşarak öğrenciler ile bir süre 
sohbet etti. 
Okul idaresi ve öğretmenlerle biraraya gele-
rek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. 
Daha sonra vatandaşlarımızla Halk Toplantı-
sı gerçekleştirdi.

Dursunbey Kaymakamlığı· 
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Dursunbey 
Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Okul ida-
resi, öğretmenler ve öğrencilerle  bir araya 
gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Yılmaz “Teknolojiye en çok yatırım yapan ülke Türkiye” 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Teknoloji ve girişimcilik üzeri-
ne son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için açılan Tekno-Girişimci Gençlik 
Zirvesi’nde (Start/Tup21) gençlerle bir araya gelerek akıllı şehir yatırımlarını konuştu. 
Başkan Yılmaz, Türkiye’nin, teknolojik alanda en çok yatırım yapan ülkelerden birisi 
olduğuna vurgu yaptı.  
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Büyükşehir Belediyesi, İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlü-
ğü ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik Zirve-
sini (Start/Tup21) ziyaret etti. 
Teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu 
alanda yer alan önemli isim ve kurumları bir araya getiren zirvede, stantları ziyaret 
ederek gençlerle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye’nin teknoloji alanında 
dünyaya örnek olacak atılımları gerçekleştirdiğini kaydetti, “Gelecek siz gençlerin. 
Sizin için bu geleceği kurmak ve sizi buna hazırlamak için gayret ediyoruz” dedi. 
AKILLI ŞEHİR İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ 
Başkan Yılmaz ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir yatırımlarından da bah-
setti.                                                                               Haber: T. Kireç
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin 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 )

-

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 karde-
şini ziyarete gittiğin-
de, 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)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-

li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 

anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.

Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda 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

-

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.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl Ulu 
Camii’nde “Şiddet 
İnsan Onuruyla Asla 
Bağdaşmaz” baş-
lıklı hutbe irad etti 
ve ardından Cuma 
namazı kıldırdı 
Aziz Müslümanlar!
Hicretin onuncu 
yılıydı. Resûl-i 
Ekrem (s.a.s) ve 

güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin anası, ümmülku-
ra, Mekke’de buluşmuşlardı. Haccın rükünlerinden Arafat 
Vakfesi’ne durmuşlardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu mukaddes 
mekânda on binlerce mümine hitaben yaptığı ve tüm in-
sanlığa önemli mesajlar verdiği Veda Hutbesi’ne şu sözler-
le başlamıştı: “Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke 
şehriniz, bu kurban bayramı gününüz nasıl mukaddes 
ise kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şeref ve namusunuz 
da aynı şekilde mukaddestir.” Sevgili Peygamberimiz, bu 
uyarısından sonra sözlerine şöyle devam etti: “Dikkat edin, 
size mümini tanıtıyorum: O, insanların canı ve malı husu-
sunda güvendiği kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden 
insanlara zarar gelmeyendir.”
Kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam’a göre, kadın, erkek, çocuk, genç ve 
yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, hayatı, haysiyeti, iffeti 
ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir ki hiçbir kimse bir 
başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez. 
Şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. 
Canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar verecek bir tavır ve 
tutum içinde olamaz.
Aziz Müslümanlar!
Maalesef her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz insana 
yönelik şiddet vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağ-
lıyor. Zaman zaman kadın cinayetleri gözümüzün önünde 
yapılıyor. Oysaki inancımızda asla yeri olmayan şiddet, in-
sanlık suçudur. Şiddet, acizliktir, merhametsizliktir, zulüm-
dür. Şiddet, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla 
bağdaşmamaktadır. Hiçbir gerekçe, şiddet için mazeret 
olamaz.
Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. 
Kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. 
Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, 
şiddete yeltenen, Allah’ın dokunulmaz kıldığı canları katle-
den zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuş-
lardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir.
Muhterem Müslümanlar!
Dinimize göre asıl olan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. 
Yaradan’dan ötürü yaratılanı hoş görmektir. Allah’ın ma-
sum kıldığı cana kıymamak, zarar vermemektir.
 Nitekim Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle 
dile getirilmektedir. 
Buyuruyor ki Rabbimiz, “…Bir cana kıymaya veya yer-
yüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir 
kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim 
de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış 
gibi olur.”
Aziz Kardeşlerim!
Şiddet ve merhametsizlik görüntülerinin sık sık ekranlara 
taşındığı günümüzde bize düşen, her durumda merhameti 
kuşanmak, insaflı ve vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, 
muhabbet ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, kom-
şularımızı ve tüm çevremizi elimizden ve dilimizden emin 
kılmaktır. Şiddeti doğuran, yaygınlaştıran, normal göste-
ren, şiddete yönlendiren her türlü söylem ve davranışın 
karşısında durmaktır.
 Şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması için 
var gücümüzle gayret etmektir. Şiddete yeltenmek bir yana, 
gönül kırmanın dahi Kâbe’yi yıkmaktan daha büyük bir 
vebal olduğunu asla unutmamaktır. 
Karıncayı dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin miras-
çısı olduğumuzu her daim hatırda tutmaktır.
Bu vesileyle şiddete maruz kalarak hayattan koparılan tüm 
kardeşlerime Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yüce Rab-
bimiz, merhameti önce yüreklerimize sonra da tüm yeryü-
züne hâkim kılmayı bizlere lütfeylesin..
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  CHP’BALIKESİR İL BAŞKANI
 SERKAN SARI ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ  KUTLAMASINA KATILDI!

Dursunbey Fiber ağlarla örülüyor

 Dursunbey Fiber ağlarla örülüyor
Dursunbey’de devam eden doğalgaz 
çalışmalarının yanında fiber altyapı çalış-
maları da devam ediyor. 
Gerçekleşen çalışmalar sonrası ilçe mer-
kezinin tamamı fiber alt yapıya kavuşmuş 

olacak.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan’ın seçim vaatleri arasında yer 
alan doğalgaz çalışmalarının başlaması-
nın ardından, alt yapı da gerekli olan di-
ğer hizmetler için çalışmalarda eş zamanlı 
olarak başladı.
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın 
girişimleri ile ilçenin internet alt yapısı 
mevcut internetten dört kat daha hızlı 
olan fibere çevriliyor.
Çalışmaları Balıkesir Türk Telekom İl 
Müdürü Atilla Atalay ile birlikte sahada 
inceleyen Belediye  Başkanı Ramazan 
Bahçavan, teknik detaylar ile ilgili bilgileri 

Telekom yetkililerinden aldı. İncelemeler 
sonrası açıklamalarda bulunan Başkan 
Bahçavan, doğalgaz kazı çalışması ya-
pılan bölgelerde havai Telekom kablo ve 
direklerin yer altına FİBER kablo olarak 
alınacağını söyledi. 
Başkan Bahçavan; “İlçemizde devam 
eden doğalgaz kazı çalışmaları ile birlikte, 
hızlı internet için en gelişmiş teknoloji 
olan FİBER altyapı hizmeti de hemşehrile-
rimiz ile buluşuyor. 
Ayrıca İlçe merkezimizin tamamının Fİ-
BER dönüşüm çalışmaları kapsamında 
3000 civarındaki kullanıcıya 24, 35, 50 ve 
100 MB internet hız paketleri sunulmuş 
olacaktır. Bu çalışma ile ilçe merkezine 
20 adet fiber dağıtım dolabı konacak olup 
çalışmaların yılsonuna kadar tamamlan-
ması öngörülmektedir.” dedi.

Gerçekleşen çalışmalar sonrası toplam 
uzunluğu 3 km olan FİBER kablo ağı ile 
İlçede bulunan tüm abonelere mevcuttan 
4 kat daha hızlı FİBER interneti ulaşaca-
ğını söyleyen Başkan Bahçavan; “Türk 
Telekom İl Müdürümüz Atilla Atalay ve 
teknik ekibi ile birlikte çalışmaları yerinde 
inceledik.
 Müdürümüzle önümüzdeki yıl sürecek 
olan doğalgaz çalışmaları ile eş zamanlı 
olarak ,Telekom altyapı çalışmalarının 
sürdürülmesi yönünde fikir birliğine var-
dık. 
Bu vesile ile bir kez daha Müdürümüze ve 
ekibine teşekkür ediyor, FİBER internetin 
ulaşacağı İlçe merkezimizdeki abonelere 
hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.   
Haber:T.Kireç

   CHP’Lİ SARI ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
            KUTLAMASINA KATILDI! 
CHP Balıkesir İl başkanı Serkan Sarı, 24 
Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile or-
ganize edilen kahvaltıya katılarak, açık-
lamalarda bulundu.“En kutsal meslek” 
24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı 
Susurluk ilçesinde düzenlenen kahvaltı 

programına Serkan Sarı ve çok sayıda 
parti üyeleri, öğretmenler de katılım gös-
terdi. Organizasyonda konuşma yapan 
Sarı, öğretmenliğin kutsal bir meslek 
olduğunu belirterek tüm öğretmenlere 
seslendi. 
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde 
giden...” 
Başkan Sarı açıklamasında; “Öğret-
menlik en kutsal meslektir.Susurluk 
ilçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu 
Öğretmenler günü kahvaltısına katıl-
dık. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde giden, ‘fikri hür, vic-
danı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştiren 
öğretmenlerimizin günü şimdiden kutlu 
olsun.” dedi.

CHP’Lİ SARI’DAN KILIÇDAROĞLU’NA 
ZİYARET 

CHP Balıkesir İl 
Başkanı Serkan 

Sarı, partisinin Ge-
nel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu 
ziyaret etti. 

CHP Balıkesir İl 
Başkanı Serkan 
Sarı, CHP Genel 

Başkan Yardımcısı 
ve Balıkesir Millet-
vekili Ahmet Akın, 

parti il yöneticisi Erden Köybaşı, Gönen 
Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve CHP 
Gönen İlçe Başkanı Ünsal Açar ile bir-
likte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 

ziyaret etti. 

Dursunbey Belediyesi
Bu haftaki doğa yürüyüşümüz Hacı Kerim bölgesi ile Değirmenerek bölgesinde 
gerçekleşti. 1600 rakımdan 950 rakıma doğru yürüdüğümüz yürüyüşümüz toplam-
da 8 km sürdü. Kışın gelişini yakından hissettiğimiz yürüyüşümüzde eşsiz doğa 
manzaralarına da şahitlik ettik

DURSUNBEY BELEDİYESİ GELENEKSEL DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ
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Karesi Belediye Başkanı Dincer Orkan
 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı

            

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI 
;Dallımandıra Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi’nce yapımı 

devam eden Güneş Enerji Santrali’ni (GES) inceledi.

GÖKÇEDAĞLILAR MİCANOĞLU İLETİŞİM /NİYAZİ MİCANOĞLU
TÜRK TELEKOM YETKİLİ BAYİİ  /CEP: 0544 640 73 23  İŞ: 0534 666 88 44

ADRES: FERAH MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:16/B
DURSUNBEY/ BALIKESİR

            

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Kendileri de öğretmen olan Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Yücel Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcım Şaban Akkol’un 
#ÖğretmenlerGünü’nü kutladık. 

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Dallımandıra 
Mahallesi’nde Altıeylül Belediyesi’nce yapımı devam eden Güneş 
Enerji Santrali’ni (GES) inceledi.
2019’DAN BU YANA 5 AYRI PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI
Bir taraftan kapsamlı bir asfaltlama çalışmasına başlayan Altı-
eylül Belediyesi, diğer yandan da yaklaşık 200 bin metrekareye 
yakın kilit parke taşı döşeme işini tamamlamış bulunuyor. Kül-
türel faaliyetlerine de aralıksız devam eden Altıeylül Belediyesi, 
Hasan Can Kültür Merkezi aracılığı ile her ay bir şehir tiyatrosunu 
ağırlayarak vatandaşlara tiyatral bir ziyafet yaşatmayı planlıyor. 
2019 yılından bu yana Altıeylül’e değer katan 5 tane ayrı projenin 
açılışını da gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi, faaliyete geçen 
Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nin açılışı için ise son 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’dan gelecek haberi bekliyor. 
Yaklaşık olarak 4-5 yıl sonra kendisini amorti etmesi planlanan 
GES’in daha sonraki süreçte tüm gelirleri Altıeylül Belediyesi’ne 
kalacak. Dallımandıra Mahallesi’nde 19 buçuk dönümlük araziye 
kurulan ve 1 Megawatt’lık 3 bin panelin oluşturduğu GES proje-
sini yerinde inceleyen Başkan Avcı “Dallımandıra Mahallemizde 
yapımına başladığımız ve şu an panel montajı yapılan Güneş 
Enerjisi Santrali’mizde incelemelerde bulunduk.Hem Belediyemi-
ze gelir getirmesi hem de temiz enerji bakımından büyük önem 
verdiğimiz tesisimiz Altıeylül’ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı 
olsun” dedi.

BALAT GAZETESİ


