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BALIKESİR KAVALTISI MARKA OLACAK

Sefer Idrisoglu, Emine İdrisoglu Karesi Ges enerji flilo araç kiralama 
Elektrikli şarj aletleri ve dolum tesisleri şirketinin ofis açılışı Karesi 

belediye Başkanı sayın DİNÇER Orkuntarafından yapıldı.

- Balıkesir Kahvaltısı marka olacak
Tüm dinamiklerin el birliğiyle çalışması sonucun-
da “Ulusal Gastronomi Şehri” ünvanı kazanan 
Balıkesir’in, kahvaltısı uluslararası tanınırlığına 
katkı sağlayacak.
Balıkesir’in gastronomi alanında “Marka Şehir” 
olabilmesi amacıyla Balıkesir Valiliği öncülüğün-
de; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir 
Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir 
Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğinde Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde 
yürütülen çalışmalar her geçen gün meyvesini 
veriyor. Gerçekleştirilen koordineli çalışmalar so-
nucunda UNESCO Yaratıcı Şehirler arasında yer 
alarak Ulusal Gastronomi Şehri ünvanı kazanan 
Balıkesir’in kahvaltısı da marka olacak. 2-5 Hazi-
ran tarihleri arasında 4 gün boyunca; firmaların, 
üreticilerin, işletmelerin ve şeflerin katılımıyla 
gerçekleştirilecek ‘Balıkesir Uluslararası Kahvaltı 
Festivalinin lansmanı, Avlu Kongre Merkezi’nde 
yapıldı. Görkemli bir şekilde 30 çeşit ürünle 
donatılan masalarda, Balıkesir Kahvaltısı tadımı 

gerçekleştirilerek katılımcılara tanıtımı yapıldı. 
Uluslararası tanına şefler tarafından oldukça 
beğenilen Balıkesir Kahvaltısı, şehrin gastronomi 
değerini öne çıkararak turizmine katkı sağlaya-
cak.
“BALIKESİR’İN ANLATACAK ÇOK HİKÂYESİ 
VAR”
Balıkesir’in; dağlarından bal akan, ovalarından 
yağ akan bir şehir olduğunu vurgulayan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Hava 
atmak için nereye giderseniz gidin ama
hava almak için Balıkesir’e gelin diyoruz.” ifa-
delerini kullanarak “Balıkesirliler; örtünmek için 
giyinmez, doymak için yemez. Zevk sahibidir, 
lezzet sahibidir. Her ikisini de mükemmel yapar. 
Kahvaltımız da, Balıkesir Pullumuz da bunun 
göstergesi. Zevk ve damak lezzeti gerektiren her 
şeyin Balıkesir’de mevcut olduğunu dünyaya ilan 
ediyoruz. Balıkesir çok güçlü bir şehir. Sadece 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla değil, beşeri kay-
nağıyla da çok güçlü. Mübadelelerle, Türkiye’de 
en zenginleşmiş şehir Balıkesir. Şehrimize göçen 
insanlarımız; Balıkesir’i içselleştirmişler, Balıke-

sirli çatısı altında toplanmışlar ve geleneklerini 
de anonimleştirmişler. Bu kimin malı diye sor-
duğunuzda Balıkesir malı denir. Kadim devlet 
olmanın özelliklerini taşıyor. Bir imparatorluğun 
paydaşları olarak hepsi bir çatı altında bu bölge-
de toplanmış. Balıkesir’in anlatacak çok hikâyesi 
var.” dedi.
“BALIKESİR’E YEMEK VE HAVA ALMAK 
İÇİN GELİNİR”

Şehrin 20 ilçesinin her 
birinde birçok gastro-
nomik değer olduğunu 
belirten Başkan Yücel 
Yılmaz, Balıkesir’in 
tanıtımına kahvaltı ile 
başladıklarını söyleye-

rek şöyle devam etti:
Balıkesir’e yemek ve hava almak için gelinir. 
Geldiğinizde; kışlığınızı, yazlığınızı, peyniri-
nizi, zeytinyağınızı, baklagillerini alabilece-
ğiniz bir yer. Bu kahvaltı doymak için değil, 
lezzet almak için.”

“BALIKESİR’İN ANLATACAK ÇOK 
HİKÂYESİ VAR”

Sefer Idrisoglu, Emine İdrisoglu ve · 
Karesi Ges enerji flilo araç kiralama Elektrikli şarj 
aletleri ve dolum tesisleri şirketimizin ofis açılışı-
na katıldık.Karesi belediye Başkanı sayın DİNÇER 
Orkun Yeni işyerinin şehrimize ve işletme sahiplerine 
hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm esnafımıza ha-
yırlı işler bol ve bereketli kazançlar diliyorum. dedi

 Bir vatandaşımız Ege Üniversite
sinde sıra beklerken sorumlu bayan 
Balıkesir’li olduğunu öğrenince ,Biz 
Burhaniye’ye geldiğimizde Balıkesir’e 
hususi Mega Yıldız’ın Çorba ve damak 
lezzetli yemeklerini yemeğe gittiklerini 
ballandıra ballandıra öyle bir anlatıyor 
ki. İmkanım olsa İzmirden Balıkesire 
Çorba içmeğe giderim; diyor.
     İşte Marka olmak bu olsa gerek
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 İŞARETLEME, BAKIM KONTROLLERİ ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIRDURSUNBEY BELEDİYESİ
 

Dursunbey Belediyesi Hacı Bektaş Veli, asırlar 
öncesinde ortaya koyduğu engin hoşgörüsü, 
barış ve kardeşlik mesajları ve öğretileriyle 
insanlığa yön vermeye devam ediyor.
“İncinsen de incitme!” Davetlisiniz...

-25 Şubat 2022 Cuma -
M. Akif Ersoy Kültür Merkezi

Dursunbey Belediyesi
Yerli Aşı TURKOVAC Dursunbey’de
Sağlık Bakanlığının talimatı ile İlçelere sev-
kiyatı yapılan %100 yerli Koronavirüs aşısı 
TURKOVAC Dursunbey Devlet Hastanesine 
uygulanmaya başlamıştır.
-TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaş-
larımız Dursunbey Devlet Hastanesine rande-
vulu olarak aşılarını yaptırabilirler.
-Alo 182 Sağlık Bakanlığı randevu hattı yada 
e-nabız web sitesi yada uygulaması üzerinden 
aşı randevunuzu alabilirsiniz.

                                   DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                                                              İHALE İLANI                                                                   
1-İHALE USULÜ:
İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden 
artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile kira ve satış ihalesi yapılacaktır.
2-TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 09.03.2022 Çarsamba günü
Saat: 14.30’da başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.
      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere 
katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
Kanuni ikametgâh olması;
Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
İmza sirküleri vermesi;
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunma-
yan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu 
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) 
ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Bele-
diyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair 
taahhütname, (Belediye Başkanlığından)
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğunu gösteren iha-
lenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    
Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi;
(Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmek-
tedir.)
Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyan-
namesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter 
tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleş-
mesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.
5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıran-
lara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018
    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR
    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilan olunur.

  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                      Basın:   1562335

 Dursunbey Kaymakamlığı
Bakanlığımızın Vatandaşla Buluşma Genelgesi kapsamında Hacıömerler Mahalle-
mizde halk toplantısı gerçekleştirildi.

 DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI VATANDAŞLA BULUŞMA HACIÖMERLER MAH.DE HALK TOPLANTISI

            
Sıra 
No

2

1

1

Parsel
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İli/İlçesi
Köy/

Mahalle
Ada

29Balıkesir/
Dursunbey

Cebeci/

Balıkesir/
Dursunbey
Küçükler

14-15 16 
19-20

Toplam 
Yüz

ölçümü
(M2)

Cinsi
Geçici 

Teminat 
(TL)

Tahmini 
Bedel
(TL)

Şartname 
bedeli 
(TL)

İmar
Durumu 
Bilgileri

Saati Kira
Süresi

3.302,35

4.508,57

Saz restorant, 
kır düğün 
salonu ve 

yardımcı yapı

Arsa

7.000,00

70.000,00

25.200,00

2.100,00

100,00

50,00

14.30

14.40
Yerleşik 
alan içi

Yerleşik 
alan içi

10 Yıl

Satış
İhalesi
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‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’in 
lansmanı gerçekleştirildi

 - Dursunbey Saz Restoran Yenileniyor

Dursunbey Saz Restoran Yenileniyor
Dursunbey’in tanınmış yemek ve dinlenme 
noktalarından birisi olan Saz Balık Resto-
ran ve kır düğün salonu, Dursunbey Bele-
diyesinde yapılacak olan ihale sonrası yeni 
bir görünüme kavuşacak.
Konumu ve eşsiz çehresi ile Dursunbey-
lilerin ve İlçeye gelen misafirlerin yemek 
molası verdiği Saz restoran, Dursunbey 
Belediyesinin yapacağı ihale ile modern 
görünüme kavuşacak.
Temmuz 2022’de Yeniden Hizmet Vermeye 
Başlayacak

9 Şubat Çarşamba günü saat 14:00’da Be-
lediye meclis salonunda ihalesi yapılacak 
olan Saz Balık Restoran’ın mevcut mutfak 
bölümünün bulunduğu ilave kısım yıkıla-
rak, yaklaşık 800m2’lik modern ve kulla-
nışlı bir yapı haline getirilecek. İçerisinde 
özel toplantı alanları, birbirinden bağımsız 
organizasyonlara müsait geniş oturma 
kısımları, modern tuvaletler, bebek bakım 

odası gibi kullanım elemanları yapılaca-
ğı gibi, düğün salonu bölümüne de ayrı 
olarak gelin ve damat odası, bebek bakım 
odası ile tuvaletler yapılacak. Isıtma siste-
minin doğalgaz uyumlu olacağı restoranın 
bahçe düzenlemesi ise Dursunbey Beledi-
yesi tarafından yapılacak. Temmuz 2022’de 
yeniden hizmet vermeye devam edecek 
olan mekân böylelikle daha kullanışlı bir 
hale getirilecek.

Düğün Sahipleri Mağdur Edilmeyecek
Dursunbey Belediyesi tarafından önümüz-
deki yaz aylarında düğünü olan vatandaş-
ları mağdur etmemek adına çeşitli önlemler 
alınacak. 
İnşaat yapım esnasında çalışmalar, kır 
düğün salonunu etkilemeyecek şekilde 
planlanacak.
Dursunbey Belediyesi tarafından proje 
görselleri hazırlanan restoranın yeni hali 
beğeni toplarken, yapılacak ihale sonrası 
inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde başla-
ması planlanıyor.

Şehrin kadim geçmişi göz önüne alınarak 
ürün çeşitliliği ve bunların işlenmesiyle elde 
edilen ürünlerin gelecek nesillere aktarabil-
mesi için kitap çalışmaları sürüyor. 
‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’in lansmanı gerçek-
leştirildi 
Anadolu topraklarında doğan; peynir, zeytin 
ve ekmek için kitap dizisi oluşturan Büyük-
şehir Belediyesi, Neşe Aksoy Biber ve Berrin 
Bal Onur’un hazırladığı üçlemenin ikincisi 
olan “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının lans-
manı, Gömeç’te görkemli bir şekilde gerçek-
leştirdi. 
Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği 
taşıyan Balıkesir’in ürün çeşitliğini, köklü 
geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mi-
rası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap 
çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabı-
nın lansmanını Gömeç’te gerçekleştirdi. “50 
Peynirli Şehir Balıkesir” ile başlayan kitap 
yolculuğu “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile de-
vam ederek üçlemenin, ikinci kitabı tamam-
lanmış oldu. Çalışmaları süren, içeriğinde; 
Balıkesir’in zengin ekmek çeşitlerinin, yapılış 
yöntemlerinin ve hikâyelerinin de yer alacağı 
ekmek kitabı ile de üçleme tamamlanacak. 
“NADİR BULUNAN BİR COĞRAFYADA YAŞI-
YORUZ” 
Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Balıkesir’in mutfağı çok zengin ve 
ovasında her şeyin üretildiği bir şehir olduğu-

nu dile getirerek “Dünyada nadir bulunan bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemizde, 12 milyo-
na yakın zeytin ağacıyla; Erdek’inden Mar-
mara Adası’na, Paşalimanı’ndan Edremit’ine, 
Ayvalık’ından, Havran’ına kadar her yerinde 
kendine has zeytinlerimiz, zeytin ağaçları-
mız var. Bunların her birinin bir hikâyesi var. 
Bu hikâyenin başlangıcından en son ürüne 
dönüşmüş, sofralarda farklı çeşitlere lezzet 
vermiş halini anlatan bir ürün. Kitap için 2 
yıldır bu bölgelerde yoğun bir şekilde çalış-
malar gerçekleştiriliyor. Balıkesir’in, elde et-
tiği güzel bir şans bu kitap. Farklı noktalarda 
Balıkesir’i tanımak istiyorsanız ‘Zeytin Ülkesi 
Balıkesir’ kitabını okuyun. Balıkesir ile ilgili 
bilgi sahibi olmak istiyorsanız ‘50 Peynirli 
Şehir Balıkesir’ kitabını okuyun. Balıkesir’i 
tanımak istiyorsanız yakında çıkacak ekmek 
çeşitlerimizle ilgili bir kitap çalışmamız daha 
var yayınlandığında mutlaka okuyun.” dedi.
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Günün Ayeti
Allah size, emanetle-
ri mutlaka ehline ver-

menizi ve insanlar 
arasında hükmetti-

ğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emre-
der. Allah size ne gü-
zel öğütler veriyor. 
Şüphesiz Allah her 
şeyi işitmekte, her 
şeyi görmektedir.

(Nisâ, 4/58)
Günün Hadisi

İş, ehli olmayan 
kimseye verildiğinde 

kıyameti bekle.
(Buhârî, “Rikâk”, 35)

GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Senden; 

doğru işimde sebat 
etmeyi, doğruda 

azimli olmayı istiyo-
rum.

(Tirmizî, “Deavât”, 23)

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: “Miraç Kandili: Kulun Allah’a Yakın 
Olma Çabası”

“Kendisine âyetlerimizden bir 
kısmını gösterelim diye kulu 
Muhammed’i bir gece Mescid-i 
Haram’dan, çevresini bereket-
lendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya 
götüren Allah’ın şanı yücedir. 
Hiç şüphesiz O, hakkıyla işiten-
dir, hakkıyla görendir.” (İsrâ, 
17/1)

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!
Bu akşam, hep birlikte mübarek Mirâç Kandilini idrak ede-
ceğiz inşallah. Bizleri rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna 
kadar açıldığı bu geceye eriştiren Yüce Rabbimize hamdü sena-
lar olsun. Mirâç geceniz mübarek olsun. Memleketimiz ve tüm 
dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile 
olsun.
Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve 
şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl bo-
yunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran bü-
yük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği 
günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima 
destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı 
Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitle-
rin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi 
Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç 
ile şereflendirdi.
Resûl-i Ekrem (s.a.s) gecenin bir anında Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksâ’ya yolculuk etmiş, “İsrâ” adı verilen bu yolculuk, 
hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle ifade edil-
miştir: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye 
kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bere-
ketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yüce-
dir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”[1]
Mirâç ise, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin 
Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy alma-
sıdır.[2] Peygamber Efendimiz (s.a.s.) mirâçtan bize hediyelerle 
dönmüştür.[4] “Gözümün nuru”[5] diye nitelediği beş vakit 
namaz, mirâç hediyelerinin ilkidir. Namaz bizim mirâcımızdır. 
Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. 
Bizler namazla arınır, her türlü kötülükten korunur, mescit-
lerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız, en hayırlı 
amelimizdir.[6] Nitekim Süleyman Çelebi, Mevlidinde nama-
zın müminin mirâcı olduğunu şu dizlerle dile getirmiştir:
Sen ki mirâc eyleyip ettin niyâz,
Ümmetin mirâcını kıldım namaz,
Miracın ikinci hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin 
günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri 
müjdesidir.
Miracın üçüncü hediyesi ise, “Âmenerrasulü” diye başlayan 
Bakara suresinin son iki ayetidir. Bizler her gün yatsı namazın-
dan sonra bu ayetleri okur, imanımızı dile getiririz. Rabbimi-
zin bize öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade 
ederiz.
Hutbeme, mirâç hediyesi olan bu ayetlerde geçen dualarla son 
vermek istiyorum: “Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi 
sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yükle-
diğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün 
yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. 
Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım 
et.”[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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DURSUNBEY BELEDİYESİLANETLENEN YAHUDİLER
 LANETLENEN YAHUDİLER

Tarihin her döneminde dünyanın merkezi konumun-
da bulunan Ortadoğu, sahip olduğu özellikler ve 
stratejik önemi nedeniyle sürekli bir çekim merkezi 
konumunda bulunmuştur. Ortadoğu’nun bu durumu 
bu bölgede savaşların ve egemenlik mücadelele-
rinin her dönemde yaşanmasına neden olmuştur. 
Filistin toprakları üç semavi dinin de kutsal kabul 
ettiği Kudüs şehrini içinde bulundurması nedeniyle 

tarih boyunca çeşitli dinsel mücadelelerin merkezi ol-
muştur. Özellikle Yahudi halk ve Filistin halkı gibi birer avuç insanın, 
Filistin gibi avuç içi kadar bir toprak parçası için verdikleri uzun ve 
sert mücadelesine dünya tarihi boyunca ender rastlanır. (S.Kızıloğlu)

Yahudiler, sadece İslâm âlemi için değil, dünyayı da geçmişte ve 
günümüzde tehdit eden bir güç olmuştur. Önemli ekonomik sektör-
lerde ve bankacılık alanlarında kontrol Yahudilerin elindedir. Hitler, 
Yahudileri 1. Dünya Savaşından sonra Alman ekonomisinin çökü-
şünden ve Rusya’daki Bolşevik devriminden sorumlu tuttuğu için 
iktidara gelince onları bir numaralı hedef olarak seçmiş ve 6 milyon 
Yahudi’yi 2. Dünya savaşında öldürtmüştür.

Geçmişte ve günümüzde dünyanın en büyük problemlerinden biri-
si olan ve Allâh’ın lanetlediği Yahudiler hakkında Kuran-ı Kerim’de 
birçok ayet vardır. “Onların üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi. 
Allah’ın gazabına uğradılar. Bu Allah’ın ayetlerini inkar ettiklerinden 
ve haksız yere Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. Şuayb gibi peygamber-
leri öldürerek isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendir.” (Bakara 
Sûresi, ayet: 61)

Yahudiler, İslam’ın, Mekke döneminden sonra fitne ve fesat çıkar-
mışlardır. Yahudiler, çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen 
ilk Müslümanlar tarafından mağlûp edilmişler ve Medine, Hayber, 
Teyma gibi bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek buralardan kovul-
muşlardır.

Müslümanlar, 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail Devleti kurmasıyla 
ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler, hâkimiyeti tesis 
ederek, Filistin bölgesini elde etmişlerdir. Kurulan İsrail Devleti, geç-
mişte ve günümüzde Amerika ve Batı’dan gelen yardımcılarla ayakta 
durmaktadır.

Yahudilerin, kıyametten önce yok edileceklerine dair en önemli 
kaynak Peygamberimizin hadisidir. “Müslümanlar, Yahudilerle harp 
etmedikçe kıyamet kopmayacak. Savaş sonunda Müslümanlar onları 
yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına sak-
lanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, “Ey Müslüman, ey Allah’ın 
kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür,” diyecek. Sadece arkad 
ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Enniha-
ye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, 
cild: 4 Shf: 2239)

Hadiste adı geçen arkad ağacı; Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde 
ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve 
Hz. İsa Dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Tehlikeli dikenlere 
sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından halen 
çok yaygın bir şekilde dikilmektedir.

“Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar ancak müstahkem şehirler-
de yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi araların-
daki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa 
onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan 
bir topluluktur” (Haşr, 14)

Hadislerde Müslümanların Yahudilerle savaşacakları açık bir dil ile 
bildirilmiştir. Bu savaşta Müslümanların saldırgan taraf olmayaca-
ğını da hadislerin metninden anlamak mümkündür. Müslümanlar 
davalarında haklı bulunacaklardır. Bundan dolayı Müslümanlar; 
Müslüman olsun gayri müslim olsun dünya kamuoyunu arkalarına 
alacaklardır.

Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbaka-
nı Şimon Perez’e “Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından 
haber veriyor” diye hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti:

“Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” Demiştir. İşte 
o beklenen Müslümanlar inşallah bizler oluruz ve zalim Yahudi soyu-
na bir an önce son veririz.

FARUK BALCI

Başkan Başkanları Dinliyor
Dursunbey´de ‘Başkanlar Buluşuyor’ projesi ile Belediye 
Başkanı ve okullardaki sınıf başkanları haftalık olarak bir ara-
ya geliyor. Toplantılarda okulların ihtiyaç ve talepleri değer-
lendiriliyor.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede eği-
tim veren okullardaki sınıf başkanları ve başkan yardımcıları 
ile ‘Başkanlar Buluşuyor’ projesi kapsamında haftalık olarak 
araya geliyor. Toplantılarda okulların ihtiyaç ve talepleri sınıf 
başkanları ile birlikte değerlendiriliyor.

Dursunbey Belediyesi ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokolle, ilçedeki okullarda sınıf başkanlığı ve 
başkan yardımcılığı görevi yapan öğrenciler, Belediye Başka-
nı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor. 

Yapılan sabah kah-
valtının ardından 
sınıf başkanlarını 
dinleyen Belediye 
Başkanı Ramazan 
Bahçavan, öğrenci-
lerden gelen istek ve 
talepleri değerlendi-
riyor. 
Toplantıya katılan 
başkanlar, sınıf arka-
daşlarının isteklerini 
Belediye Başkanına 

iletirken, başkanlık için girdikleri seçimleri de bu toplantı-
da anlatıyorlar. Hayata geçirilen proje ile ilgili konuşan Milli 
Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ‘Başkanlar Buluşuyor’ projesi 
ile çocukların hayal dünyasında farklı bir yerin oluştuğunu 
belirtti. 
Toplantıda okulların taleplerinin de değerlendirildiğini ifade 
eden Gökdemir, Başkan Bahçavan ve Belediye personeline 
bu anlamlı proje için teşekkür etti.
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Doğalgaz Dursunbey’de Konutlara Verildi

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
ALTIEYLÜL’DEN ÇİFTE PROTOKOL

            

ALTIEYLÜL’DEN ÇİFTE PROTOKOL
Altıeylül Belediyesi Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altıeylül Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü ile birlikte spor-eğitim işbirliği protokolü imzaladı.
AMATÖR KULÜPLERE 7 BİN TL DESTEK
Altıeylül Belediyesi gençlere yapmış olduğu yatırımlarına bir yeni-
sini daha ekleyerek Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde 
çifte protokol imzaladı.
BAŞKAN AVCI “İKİ GÜZEL PROTOKOLÜ BİR ARADA 
GERÇEKLEŞTİRDİK”

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren “Bugün yine bir iş 
birliği protokolü yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Be-
lediyemiz ile yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde Başkanımız sağ 
olsun yardımlarını esirgemiyor.
 Bizler de bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapaca-
ğımız her türlü eğitim faaliyetlerinde, sportif faaliyetlerde ve kültü-
rel faaliyetlerde her zaman iş birliği içerisinde olacağız” ifadelerini 
kullandı. Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
ve Altıeylül Belediyesi arasında imzalanan protokollerin ardından 
konuşan Başkan Avcı “Bugün iki güzel protokolü bir arada gerçek-
leştirdik.
 Bir taraftan amatör spor kulüpleriyle yaptığımız güzel protokolün 
yanında Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Altıeylül Genç-
lik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile yine gençlerimize ve çocukları-
mıza yönelik güzel bir faaliyetin de protokolünü imzalamış bulunu-
yoruz. İlçemiz için, çocuklarımız için hayırlı uğurlu olsun. Altıeylül 
Belediyesi olarak devletimizin kurumları ile iş birliği içerisinde 
çalışıyoruz. Bu iş birliğini de arttırarak çalışmalarımıza devam etme 
gayretini gösteriyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Gençlerimize ve 
çocuklarımıza yönelik çalışmalar yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Çünkü gençlerimize yönelik yapılan yatırımın bu ülkenin geleceğine 
yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz” dedi.

BLK Dursunbeyliler Derneği
Hemşerimiz Nihat KANLI (Dursunbey'in Tarihi Kuru 
Kahvesi Koca Kuru Kahvesi))  Balıkesir Dursunbeyli-
ler 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

Doğalgaz Dursunbey’de 
Konutlara Verildi

Dursunbey’de geçtiğimiz ay açılışı 
yapılan doğalgaz, tesisatı tamam-
lanan konutlarda yanmaya başladı. 
İlçede doğalgaz verilen ilk konutta 
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan 
ateşi yaktı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ra-
mazan Bahçavan’ın uzun uğraşları 
sonrası ilçede çalışmaları başlayan 
doğalgazın açılış töreni geçtiğimiz ay 
gerçekleşmişti. Bu törenin ardından 
tesisat çalışmalarını tamamlayan 
vatandaşların evlerine doğalgaz ve-
rilmeye başladı.
İlçede ilk doğalgaz açılışı yapılan 
Yusuf Turhan’ın evini ziyaret eden 
Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van, kömürlü kaloriferini kapatarak 
doğalgaz yakmaya başlayan Turhan’a 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Tesisat 
hakkında çalışanlardan bilgi alan 

Başkan Bahçavan, Dursunbeylilerin 
doğalgaza olan ilgisinden dolayı 
memnun olduklarını söyledi. Baş-
kan Bahçavan; “Bugün bir sevinç 
yaşıyoruz. Dursunbey’de ilk doğal-
gazımızı Yusuf kardeşimizin evinde 
yakıyoruz. Emeği geçen ustalarımıza, 
doğalgaz dağıtım şirketine, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı-
mıza ve Milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. Doğalgaz çalışmala-
rının 2022 yılında da devam edece-
ğini hatırlatan Başkan Bahçavan, 
çalışma yapılacak bölgeler ile ilgili 
duyuruları önümüzdeki süreçte vere-
ceklerini hatırlattı.

Dursunbey’de ilk doğalgaz evinde 
yanmaya başlayan Yusuf Turhan ise; 
“Olmaz denilen Dursunbey’de oldu. 
Emeği geçen Belediye Başkanımız 
Ramazan Bahçavan’a çok teşek-
kür ediyorum. dedi.


