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ALTIEYLÜL’DE ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Balıkesir Valiliği bünyesindeki İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, 
ilimizin değerli bürokratlarından Cemalettin Canlı getirildi.

ALTIEYLÜL’DE ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

 

Altıeylül Belediyesi tarafından yarıyıl etkinlikleri kap-
samında organize edilen 24-29 Ocak Çocuk Tiyatroları 
Şenliği ve 1-6 Şubat Sinema Günleri çocukların gös-
termiş olduğu yoğun ilgiyle birlikte şenlik havasında 
geçti.

 

ÇOCUKLARIN KÜLTÜR-SANAT SEVGİLERİ ARTIYOR

 

Altıeylül Belediyesi’nin çocuklar için düzenle-
miş olduğu yarıyıl etkinlikleri kapsamında 24-29 
Ocak Çocuk Tiyatroları Şenliği ve 1-6 Şubat 
Sinema Günleri’nde yarıyıl tatilini dolu dolu geçi-
ren çocukların mutlulukları yüzlerinden okunur-
ken, anne ve babalar da Altıeylül Belediyesi’ne 

ve Başkan Hasan Avcı’ya düzenlemiş oldukları 
bu verimli yarıyıl etkinlikleri için şükranlarını 
sundular. Altıeylül Belediyesi düzenlemiş olduğu 
kültür-sanat etkinleri ile sadece Altıeylül’ün değil 
tüm Balıkesir’in sosyal yaşamına büyük katkılar 
sunarken, hayata geçirdiği projelerin de ne denli 
kıymetli olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu. 
Hasan Can Kültür Merkezi ve Sultan Abdülhamid 
Han Gelişim Merkezi’nde organize edilen yarıl 
etkinlikleriyle verimli bir tatil geçiren çocukların 
kültür-sanat sevgileri de her geçen gün artmaya 
devam ediyor.
13 BİN 800 KİŞİ MİSAFİR OLDU
Özellikle çocuklar ile gençlere yönelik organize 
edilen etkinlikler ile onların ufkunu genişleterek 
kültürlü birer birey olarak yetişmeleri için çaba-
layan Altıeylül Belediyesi’nin hayata geçirdiği 
her proje ve düzenlemiş olduğu her etkinlik 
olumlu geri bildirimler alırken, bu geri bildirim-
ler doğrultusunda da bir sonraki kültür-sanat 
etkinliklerinin düzenlenmesi için doğal bir zemin 

hazırlanmış oluyor. Aldıkları teşekkürler ve 
olumlu geri bildirimlerden dolayı çok memnun 
olduklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı “Bu yarıyıl tatilinde çocuklarımıza 
çok anlamlı bir karne hediyesi verdik. Çocuk 
Tiyatro Şenlikleri ve Sinema Günleri ile çocuk-
larımızın huzuruna çıkarken yetişkinler için de 
tiyatro oyunları ve sinema filmleriyle bir araya 
geldik. Böylelikle çocuklarımız ve kültür-sanat 
aşığı ebeveynler sayesinde dolu dolu bir yarıyıl 
tatili geçirdik.  Hasan Can Kültür Merkezi’mizde 
düzenlediğimiz Çocuk Tiyatroları Şenliği’nde 11 
oyun ile 6 Bin 690 ve Sultan Abdülhamid Han 
Gelişim Merkezi’mizde düzenlediğimiz Sinema 
Günleri’nde de 24 seans ile 7 Bin 110 kişiyi mi-
safir ederek yarıyıl tatilinde toplamda 13 Bin 800 
kişiyi ağırlamış olduk. Misafirimiz olarak bizleri 
onurlandıran herkese teşekkürlerimizi sunuyor, 
geleceğimiz olan çocuklarımıza da ikinci yarıyıl-
da ve geri kalan tüm eğitim hayatları boyunca 
başarılar diliyoruz” dedi.

İl Planlama ve Koordinas-
yona "Canlı" müdür

Balıkesir Valiliği bünyesindeki 
İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüğüne, ilimizin değerli 
bürokratlarından Cemalettin 
Canlı getirildi.
Balıkesir Valiliği İl Planlama ve 
Koordinasyon Müdürlüğüne 
Cemalettin Canlı atandı.

Balıkesirli olan Canlı, uzun yıllar 
İl Dernekler Müdürü olarak görev 
yapmıştı.
Memuriyet hayatına 1992'de Milli 
Eğitim Bakanlığı emrinde Coğ-
rafya öğretmeni olarak başlayan 
Cemalettin Canlı, 2002 - 2003 

yılları arası Ayvalık İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü görevinde iken 
2004'de kurucu Balıkesir İl Der-
nekler Müdürü olarak atanmıştı.
Bu kurumun yeniden yapılan-
dırılarak Sivil Toplumla İlişkiler 

Müdürlüğü'ne dönüştürülmesi 
üzerine müdürlük görevine veka-
let ediyordu. 
Bu kurama asaleten Eyüp 
Fidan'ın atanması üzerine Canlı, 
başka bir göreve atanmak üzere 
mülga İl Dernekler Müdürü kad-
rosunda kalmıştı.
Kentin sevilen isimleri arasın-
daki Balıkesirli bürokrat Canlı, 
İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüğündeki görevine baş-
larken, Balıkesir Dursunbeyliler 
Başkanı Rahmi Kireç, ve üyeleri. 
Balıkesir Gazeteciler cemiyeti 
Başkanı Ramazan Demir ve çok 
sayıda kişi ve kuruluş temsil-
cisi "hayırlı olsun" ziyaretinde 
bulundu. 
Hemşerimiz Cemalettin Canlı'yı 
tebrik eder, yeni görevinde de 
hayırlı olmasını ve üstün muvak-
kiyetler dileriz.
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  Dursunbey Belediye BaşkanlığındanDURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 

 Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Dur-
sunbey Belediye Başkanı Rama-
zan BAHÇAVAN, İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Ümit GÖKDEMİR ile 
birlikte,BİGEP projesi kapsamında 
düzenlenen Temel Yeterlilik Sınavın-
da dereceye giren öğrenciler ile bir 
araya gelerek sohbet ettiler.

BİGEP projesi kapsamında düzenle-
nen Temel Yeterlilik Sınavında dere-
ceye giren öğrenciler

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 İHALE İLANI

1. İhale konusu iş: Balıkesir ili Dursunbey ilçe Belediyesi mülkiyetinde bulunan, Bozyokuş  Mahal-
lesi 408 Ada  30 parsel sayılı 961,22 m² alanlı taşınmazda (Arsada) Dursunbey Belediye Başkanlı-
ğınca oluşturulan mimari proje, mahal liste ve teknik şartname çerçevesinde, Ticaret + Konut ba-
ğımsız bölüm inşaatının kat karşılığı, Bodrum kat, zemin kat (İşyeri), birinci kat, ikinci kat, üçüncü 
kat, dördüncü kat olmak üzere, toplam 17 adet bağımsız bölümden (1 Adet işyeri + 16 adet daire) 
oluşan, yapı taban alanı 421,33 m2 kat karşılığı yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A 
maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konmuştur.
2. İşin tahmin edilen bedeli 10.215.312,46- TL (KDV Hariç) olup, geçici teminat 306.459,37-TL’dir.
3. İhale 23/02/2022 Çarşamba günü Saat 14:30’da Dursunbey Belediyesi Meclis Toplantı Salonun-
da yapılacaktır.
 4. Dursunbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecek 500,00-TL’ lik makbuz karşılığı 
ihale şartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebile-
ceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.
5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.
a)  Kanuni ikametgâh sahibi olması ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda 
telefon, faks, elektronik posta ve adres bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya 
ilgili meslek odası belgesi;
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi oda-
sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri.
ç) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
d)Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mek-
tupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onay-
lı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş or-
taklığı beyannamesi,
g) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belediyemize borcu olmadığına dair yazı aslı
h )2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,
ı)İş yeri görme belgesini,
i)Dosya alındı belgesinin aslı,
j)İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,
5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgele-
rin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göster-
mek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde bu ortak 5.4.1. ve 5. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
5.2.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair 
pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır. İhalenin 
iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, yüklenici ortak girişim beyannamesini sözleşme imzalan-
madan önce noter tasdikli aslını İdareye verecektir. İş ortaklığı beyannamesinde, iş ortaklığını 
oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen 
sorumlu oldukları belirtilmelidir.  İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. 
Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir.
5.3.İlan tarihinden sonra Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.(Ortak girişim 
olması halinde tüm ortaklar tarafından ayrı ayrı alınacaktır.),
5.4.Belgelerin sunuluş şekli
5.4.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış ör-
neklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu mad-
desinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-
ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi 
suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası 
üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet 
çıktısı sunulabilir.
5.4.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti 
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek 
bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
5.4.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece 
görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6. İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 23.02.2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar   Bele-
diye Encümen Başkanlığı’na verilmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Caddesi No:20/B Dursunbey/ Balıkesir
7 İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
  Resmi İlanlar                       www.ilan.gov.tr’de                       Basın: 1551608
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Dursunbey Dursunbey Güğü Köyü Sosyal Yardımlaş-
ma ve Kültür Derneği 17. yılp etkinliği

 Ulu Önder Atatürk’ün Balıkesir’e teşriflerinin 99’uncu yıl
 dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.

 Balıkesir Valiliği
Ulu Önder Atatürk’ün Balıkesir’e teşriflerinin 99’uncu yıl dö-
nümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.

#6Şubat
Atatürk’ün Kuvâ-yi Milliye Şehrine Gelişinin 99’uncu Yıl Dönü-
mü Kutlandı 

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Balıkesir’e ilk kez gelişinin 99’uncu yıl dönümü düzenlenen 
temsili karşılama töreniyle kutlandı. 
Kutlama programı ilk olarak Balıkesir Tren Garı’ndaki temsili 
karşılama töreniyle başladı. Temsili karşılamada Vali Hasan 
Şıldak tüm Balıkesirliler adına Atatürk’ü temsil eden Türk 
Bayrağı’nı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube 
Başkanı Hulusi Karakuz’un elinden teslim aldı.
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve temsili karşılama 
töreninin ardından program yapılan konuşma, okunan şiir ve 
halkoyunları gösterisiyle devam etti. Daha sonra Atatürk’ün 
Balıkesir’e gelişinde Tarihi Zağnos Paşa Camiinde halka hita-
ben yaptığı hutbe okundu. 
Balıkesir Tren Garı’ndaki program Ata’ya Saygı Yürüyüşü 

ile devam etti. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile sona eren 
programa Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Milletvekil-
leri Yavuz Subaşı ve Ensar Aytekin, Garnizon Komutan Vekili 
Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi, Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mehmet Birol Şahin, kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, 
sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği 
17. Yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğu gelenek-
sel ve yöresel kültür sanat etkinliklerine katıldık.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Güğü Mahalle-
si sakinleri, yılda bir kez bir araya gelerek bin yıllık 
geleneklerini yeni nesillere aktarıyor.

Dursunbey ilçemize bağlı kırsal Güğü köyümüzünyaklaşık 
bin asırlık köy gelenekleri günümüzde de yaşatılmaya devam 
ediliyor. Geleneksel kültürlerini yaşatmak isteyen mahalle 

sakinleri bu yılda gerçekleştiri-
len etkinliklerde renkli görüntüler 
oluşturdu. Güğü Köyü Sosyal 
Yardımlaşma ve Kültür Derneği 
tarafından bu yıl 2.ci gerçekleşti-
rilen etkinlikte, tarihi çeyizler ve 

yöresel ürünler sergisi, yöresel halk oyunları, kültür oyunları 
ve yöresel yemekler sergilendi. Yöresel kıyafetleri ile türküler 
söyleyerek değirmen taşında un ve bulgur öğüten kadınlar 
ise büyük dikkat çekerken, çıkrık, çalka ve dağarcık gibi eski 
insanların kullandığı aletler de yeni nesillere aktarıldı.
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Günün Ayeti
Ey iman edenler! 

Kat kat faiz yemeyin. 
Allah’tan sakının ki 
kurtuluşa eresiniz.

(Âl-i İmrân, 3/130)

Günün Hadisi
Helâk eden şu yedi 

şeyden kaçının: 
Allah’a şirk koşmak, 
sihir, Allah’ın haram 
kıldığı cana kıymak, 

faiz yemek, yetim 
malı yemek, savaş-
tan kaçmak, suçsuz 
ve namuslu mümin 

kadınlara iftira 
atmak.

(Buhârî, “Vasâyâ”, 23; 
Müslim, “Îmân”, 145

GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Beni, en 
güzel ameller yap-
maya ve en güzel 

ahlaka sahip olmaya 
yönlendir.

(Nesâî, “İftitâh”, 16)

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.

-

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.

Cuma Hutbesi: “Söz ve 
Davranışlarımızda Doğru 
Olalım

“Emrolunduğun gibi dos-
doğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğ-
ru olsunlar. Hak ve adalet 
ölçülerini aşmayın. Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 
görmektedir.” (Hûd, 11/112)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede 
Cenâb-ı Hak şöyle buyuru-
yor: “Emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğ-
ru olsunlar. Hak ve adalet 
ölçülerini aşmayın. Şüphesiz 
Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 
görmektedir.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise 
Allah Resûlü (s.a.s) şöyle 
buyurmaktadır: “Şüphesiz, 
doğruluk insanı iyiliğe, iyilik 
de cennete götürür. Kişi 
devamlı doğru söyler ve 
doğruluktan ayrılmazsa Allah 
katında sıddîk olarak tescil-
lenir. Yalan insanı kötülüğe, 
kötülük de cehenneme götü-
rür. Kişi devamlı yalan söy-
ler, yalan peşinde koşarsa 
Allah katında yalancı olarak 
tescillenir.”[2]

Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, istikamet 
üzere, dosdoğru bir ömür 
geçirmemiz için bizlere gön-
derilmiştir. Yüce Rabbimiz, 
niyet ve inancımızda, söz ve 
davranışlarımızda doğru ve 
dürüst olmamızı emretmiştir. 
Bununla birlikte İslam, yalanı 
ve yalana götüren her türlü 
davranışı asla tasvip etmez. 
Şaka bile olsa yalan söyle-
meyi, insanları eğlendirmek 
için dahi yalan konuşmayı 
hoş karşılamaz.
Kıymetli Müslümanlar!
Doğruluk, imanın özü, mümi-
nin şiarıdır. Yalan, toplumun 
huzurunu bozan, insanları 
birbirine düşüren kötü bir 
hastalıktır. Doğruluk, aile-
de güveni tesis eder, sevgi 
ve saygıyı kalıcı kılar. Bin 
bir emekle kurulan yuvala-

rı dağıtan ise bir yalandır. 
Doğruluk, ticaretin bereketi; 
yalan ise felaketidir. Dürüst 
ve güvenilir tüccar, peygam-
berler, sıddîklar ve şehitlerle 
beraberdir.[3] Doğruluk, mal 
ve mülkü hayırlı kılar. Yalan-
la kazanılan maldan hayır 
gören yoktur.
Değerli Müminler!
Maalesef, günümüzde yala-
nın en çok ve en hızlı yayıl-
dığı yerlerin başında sosyal 
mecralar gelmektedir. Oysaki 
gerçek âlemde haram olan 
yalan, sanal âlemde de ha-
ramdır. Hakikat dünyamızdan 
kopmadan, sanal ortamlara 
mahkûm olmadan sosyal 
medyada doğruluğu hâkim 
kılmak da biz müminlere 
düşen bir vazifedir. Duydu-
ğumuz her haberi araştırma-
dan paylaşmak, bilerek veya 
bilmeden yalanın yayılma-
sına sebebiyet vermek, 
büyük bir vebaldir. Nitekim 
Peygamberimiz (s.a.s), “Her 
duyduğunu söylemesi kişiye 
yalan olarak yeter!”[4] bu-
yurmaktadır.
Aziz Müslümanlar!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buy-
rulur:
“Ey iman edenler! Allah’a 
karşı gelmekten sakının ve 
doğrularla beraber olun.”[5] 
Evet, doğruluk önemlidir. 
Ancak bundan da önemlisi 
doğru kimselerle beraber 
olmaktır. Zira Resûl-i Ekrem 
(s.a.s)’in dikkatlerimizi çek-
tiği şu sözü çok önemlidir: 
“Kişi dostunun dini üzerine-
dir.”[6]
Öyleyse geliniz, hem sosyal 
hayatta hem de sanal âlemde 
arkadaşlarımızı doğru kim-
selerden seçelim. Kalbimizi 
doğruluğun merkezi kılalım. 
Özümüz ve sözümüz doğ-
ru, davranış ve tavırlarımız 
tutarlı olsun. Unutmayalım ki 
sözü doğru olanın işi doğru 
olur. İşi doğru olanın kal-
bi doğru olur. Kalbi doğru 
olanın dini doğru olur. Dini 
doğru olanın varacağı yer ise 
ancak cennettir.

Hutbemi Hucurât suresinin 
6. ayetinin mealiyle bitiri-
yorum: “Ey iman edenler! 
Eğer bir fâsık size bir haber 
getirirse onun doğruluğunu 
araştırın. Yoksa bilmeden bir 
topluluğa kötülük edersiniz 
de sonra yaptığınıza pişman 
olursunuz.”[7]

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 )

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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MARMARA’DA BAYRAM HAVASI
 

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
2021-2022 Eğitim Öğretime verilen aranın bitmesiyle birlikte 
Kaymakamımız Rahmi BULUT Neziha Bal ilkokulun’da öğren-
ci ve öğretmenlerimizle birlikte ders zili başlangıcına ortak 
oldu.

Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT Güğü Köyü Sosyal Yardımlaş-
ma ve Kültür Derneği’nin kuruluşunun 17. yılı münasebetiyle 
düzenlenen yöresel tanıtım etkinlikleri programına katıldı.

. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde görevine başlayan  Dursunbey Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Prof.Dr. Hülya GÜR, Kaymakamımız Rahmi 
BULUT ‘u makamında ziyaret etti.
Kaymakamımız, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, GÜR ‘e 
yeni görevinde başarılar diledi.

BAŞKAN ORKAN AB’Lİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Karesi Belediyesi uluslar arası alanda projeleri devam ediyor. “Agricultural 
use of beneficial microorganisms in the aspect of environmental protec-
tion” adlı projenin ortaklarının temsilcileri Karesi Belediyesi’nin misafiri 
oldu.
BAŞKAN ORKAN: “TECRÜBELERİMZİ PAYLAŞIYORUZ”
Toplantı sonrası AB’li misafirlerini Karesi Belediyesi’nde ağırlayan Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye çalışmaları hakkında da bilgiler 
Verdi. Başkan Orkan “Uluslararası alanda çevre ve tarım konularında yapı-
lacak çalışmalarla Belediyemize yeni birikimler kazandırıyoruz. Karesi Be-
lediyesi olarak bilgi ve tecrübelerimizi yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı ola-
rak paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi süreci ile birlikte güvenli gıdaya 
ulaşım çok önemli bir sorun haline geldi. Belediye olarak yürüttüğümüz bu 
projede, Avrupa birliği üye ülkeleriyle birlikte tarımda yararlı organizmala-
rın kullanılması ve kimyasal madde ve böcek ilacının azaltılmasına yönelik 
çalışmalara imza atıcaz. Proje yürütülmesi aşamasında emeği geçen mesai 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.
Daha sonra proje ekibi Karesi Atatürk Evi’ne ziyarette bulundular.

BAŞKAN ORKAN AB’Lİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

--- Marmara Adası’nda bayram havası 
--- Erdek Narlı-Marmara Topağaç Feribot Hattı açıldı  
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Erdek ve Marmara’da 
çıkarma yaptı. Vatandaşların büyük bir sevinçle bayram havasında karşıla-
dığı Erdek Narlı-Marmara Topağaç Feribot Hattı açılışına katılan Başkan Yıl-
maz; bölgede Büyükşehir ve Marmara Adalar Belediyesi tarafından yapılan 
hizmetlerin açılışını da protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi.  
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Erdek ve Marma-
ra Adası’nda bir dizi açılışa katılarak Büyükşehir Belediyesi ile Marmara 
Adalar Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen hizmetlerin açılışı gerçek-
leştirildi. İlk olarak bölge halkının büyük sevinçle karşıladığı Erdek Narlı-
Marmara Topağaç Feribot Hattı açılışının yapılmasının ardından rahmetli iş 
insanı Recep Ahmet Mercan adına oğulları Alpsel Mercan ve Tansel Mercan 
tarafından yaptırılan 18 derslikli Recep Ahmet Mercan İlk ve Ortaokulu’nun 
açılışı da gerçekleştirildi. Sonrasında daha önce Marmara merkezde atıl du-
rumda bulunan alanda yapılan çevre düzenlemesiyle Şifalı Su Seyir Terası, 
Marmara Hükümet Konağı olarak bilinen Marmara Adası Tarih ve Deniz Mü-
zesi ile kütüphane hizmeti verecek Kole Burnu Kültür Evi’nin açılışı yapıldı. 
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BALIKESİR DURSUNBEYLİLER 
DERNEĞİ

            

 BALIKESİR DURSUNBEY DERNEĞİ 

            

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerimiz (Kavacık Muhtarımız Arif ÇETİN) Balıkesir Dursunbey-
liler derneğimizi ziyaret ederek üye oldu. Kendileri ile derneğimizle 
ilgili istişarelerde bulunduk.
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı Rahmi Kireç

BLK Dursunbeyliler Dernegi Başkanı Rahmi Kiredç
 (BALDER) Karacabey Balıkesirler Derneği Başkanı MUSA ALTIN 
ve Bursa Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği İrfan Göktaş ile birlikteBalıkesir İl Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlüğüne atanan Sayın  Cemalettin CANLI’yı hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunduk. Rabbım yeni görevinde muvaffak eylesin. 
Başarılar dileriz.

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerilerimiz  (BALDER) Karacabey Balıkesirler Derneği 
Başkanı MUSA ALTIN Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı  İrfan Göktaş Balıkesir Dursun-
beyliler derneğimizi ziyaret ederek üye oldu. Kendileri ile der-
neğimizle ilgili istişarelerde bulunduk.  Kendilerine bu nazik 
ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç

BLK Dursunbeyliler Dernegi
 (BALDER) Karacabey Balıkesirler Derneği Başkanı 
MUSA ALTIN ve Bursa Balıkesir İl ve İlçeleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Başkanı  İrfan Gök-
taş Gürler Beton sahibi Ahmet Görülen ve Mehmet 
Görlen'i ziyaret ettik. Balıkesir Dursunbey'liler Der-
neği başkanı  Rahmi Kireç

 BALIKESİR DURSUNBEY DERNEĞİ
Hemşerilerimiz  (BALDER) Karacabey Balıkesirler 

Derneği Başkanı MUSA ALTIN Balıkesir İl ve İlçeleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı  İrfan 

Göktaş ziyaretlerde bulınduk.

 Hemşerimiz  Yüksel 
Yılmaz Balıkesir Dur-

sunbeyliler derne-
ğimizi ziyaret etti. 

Kendileri ile derne-
ğimizle ilgili istişare-

lerde bulunduk. 
Kendilerine bu nazik 
ziyaretinden dolayı 

teşekkür ederiz.
.

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerimiz Garden mobilya'da sahibi (Ercan BAL) Balıkesir Dur-
sunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek üye oldu. Kendilerine bu 
nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey'liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç


