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- Balıkesir’de sosyal belediyecilik örneği
--- Başkan Yılmaz, -- Ramazan ayında 

her günü farklı bir ilçede geçiriyor

DURSUNBEY KAYMAKAMI RAHMİ BULUT 
Sağlık personellerinİ  “Başarı Belge-

si” ile ödüllendirdi.

.-- Balıkesir’de sosyal belediyecilik örneği
--- Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her 
günü farklı bir ilçede geçiriyor
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Ramazan ayında gidilmedik 
ilçe, sıkılmadık el bırakmıyor. Gidilen her 
ilçede; gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı 
gerçekleştirilerek Ramazan geleneklerinin 
yaşatıldığı kültürel etkinlikler düzenleniyor. 

Türkiye’ye örnek olacak nitelikte gerçek-
leştirilen Ramazan programında Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara 
da akülü tekerlekli sandalyelerini ulaştırıyor.
Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da 
vatandaşların yanında olan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi; sosyal belediyeciliği 
ön plana alarak Türkiye’ye örnek olacak bir 
Ramazan programı hazırladı. 

. Dursunbey Kaymakamlığı
Sağlık haftası münasebetiyle Kaymaka-
mımız Rahmi BULUT dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 Salgını sürecinde büyük 
fedakârlık gösteren ve bu süreçte gece gün-
düz demeden  görev alan sağlık personelle-
rine  “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi

Kaymakam BULUT“Covid-19 ile müca-
delemizde en ön saflarda görev alan her 
kademedeki siz değerli sağlık çalışanla-
rına teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Personellerine Başarı Belgesi

BALAT GAZETEMİZİN BASIN İLAN KURUMU 
TARAFINDAN YILLIK RUTİN DENETİMİ YAPILDI

1300 araç, 3 bin 900 personelin sahada aktif olarak görevlendirildiği Ramazan ayı boyunca 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında çalınmadık kapı bırakmıyor. Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde her gün bir ilçede düzenle-
nen program kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Gazetemizin Basın ilan kurumu tarafından yıllık rutin denetlemesi yapıldı. 
Basın ilan kurumu Genel müdürlüğü kontrol kurulu üyesi Özer Elikoğlu Blk.Basın İlan 
kurumundan Yahya Engin ve gazeteci üye  İlkay Toprak tarafından denetimimiz yapıldı.
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ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR 
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR OR-

MAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DURSUNBEY BELEDİYESİ

 

  

Dursunbey Belediyesi 
Parklarımız Yaz İçin Hazırlanıyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 
baharın geldiği bu günlerde yaz hazırlık-
larını hızla sürdürüyor. Çalışmalar kapsa-
mında piknik alanlarımız ve parklarımızda 
çimleme, sulama sistemi tamiratı, yabani 
ot ilaclaması ve ağaçlandırma çalısmaları 
devam ediyor...
Hıdırlık-Çınarlıpınar-Suçıktı-Çevre yol-GES

Dursunbey Belediyesi 
Ramazan Bahçavan -Şabanlar Mahallesinde 
Bu akşam Kaymakamımız Rahmi Bulut, Beledi-
ye Başkanımız Ramazan Bahçavan ve kıymetli 
eşleri Şehidimiz Astsubay Aydın Eryılmaz’ın 
çok değerli Anne ve Babası Hatice Eryılmaz ve 
Bayram Eryılmaz ile birlikte oruçlarını açtı-
lar. Şehidimizin rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Ruhu şad olsun…

ORMANCILIK ÇALIŞMALARININ TAKİBİ VE KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılında Akdağ,Civana,Gediktepe,Gökçedağ,Kırkol
uk Orman İşletme Şefliklerinde Orman Ürünlerinin Mesaha ve Tarlabaşı Depo Şefliğinde Tasnif 
işinin takibi, kontrolu , tekniğine uygun yapılması Hizmet Alımı İşi hizmet 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 almak-
tadır:
İKN                                                      :2022/368400 
1-İdarenin
a) Adı                                                  :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL
                                                              BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                             :Bozyokus Mah. Ismail Dayi Cad. Kat:1 No:68 10800 
                                                              DURSUNBEY/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası              :2666621006 - 2666621847
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası:https                         ://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                    :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılında Akdağ,
                                                               Civana,Gediktepe,Gökçedağ,Kırkoluk Orman İşletme Şef
                                                               liklerinde Orman Ürünlerinin Mesaha ve Tarlabaşı Depo Şefli
                                                               ğinde Tasnif işinin takibi, kontrolu , tekniğine uygun yapıl
                                                               ması Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                   :26.336,0M3 Orman Emvalinin Mesahası ve 26.000,0M3 
                                                               Orman Emvalinin Tasnif-Depolama işlerinin takibi, kontrolü,
                                                               tekniğine uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak üzere 
                                                               Hizmet Alımı
                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu
                                                              nan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ, Civana, Gedik
                                                              tepe, Gökçedağ, Kırkoluk Orman İşletme Şefliklerinin 2022
                                                              yılı tüm üretim bölmeleri ile Tarlabaşı Depo Şefliği Tarlabaşı 
                                                              Son Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi                         :İşe başlama tarihi 01.06.2022, işin bitiş tarihi 30.11.2022
d) İşe başlama tarihi                           :01.06.20223-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :29.04.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
 (e-tekliflerin açılacağı adres)            :Dursunbey Orman İşlt. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail 
                                                               Dayı Cad. No:68 Kat:1 10800 Dursunbey / 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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 
için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler 
için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/
Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni 
teklifi ekinde sunacaktır
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu 
şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-
len bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık 
ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş 
olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlene-
cektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan-
ların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
                                                                                                                                       devamı sayfa 3’de
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DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 Dursunbey Kaymakamlığı 
Polis Haftası münasebetiyle Kaymakamımız 
Rahmi  BULUT ve Eşi Hanımefendi Berna 
BULUT, Cumhuriyet Savcısı Tuğrul YILMA-
ZEL, Dursunbey Asliye Ceza Hakimi Barış 
ISMAILOĞULLARI’nın katilimıyla İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Personellerimiz ve Aileleriyle 
düzenlenen  iftar programına katıldılar.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 

                                                                                                                                   baştarafı sayfa 2’de
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 fiyat-
ların 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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

SULTAN VAHDEDDİN
Sultan Vahdeddin, Kur-
tuluş Savaşı sırasındaki 
izlediği tutum ve siyaseti 
nedeniyle Türk tarihinin 
en tartışmalı isimlerinden 
biri olmuştur. Ağabeyi 
Mehmed Reşad’ın, Birin-

ci Dünya Savaşı sonlarına doğru ölümü 
üzerine tahta çıktı. 17 Kasım 
1922 sabahı “Malaya” adlı bir 

İngiliz savaş gemisiyle Türkiye’den ayrıl-
dı. Önce Malta’ya gitti, oradan Mekke’ye 
geçti, sonra İtalya’nın Akdeniz sahilindeki 
San Remo kasabasına yerleşti. Burada 
16 Mayıs 1926 gecesi geçirdiği bir kalp 
krizi sonucu öldü. Vahdeddin’in cenazesi 
bir gemiye konularak Suriye’ye yollandı 
ve dedelerinden Yavuz Sultan Selim’in 
Şam’da yaptırmış olduğu caminin bahçesi-
ne defnedildi.

Şimdiye kadar Onun hakkında yazılanla-
rın hemen hepsinin birbirinin aynı, şahsî 
yorumlara dayalı olduğunu söylemeliyiz. 
Hayatı hakkında yazılanlar kendisinin ve 
bazı hanedan üyelerinin anlatmış olduğu 
anılarla sınırlıdır. Millî Mücadele ve Sultan 
Vahdeddin dönemi hakkında Başbakan-
lık ve Genelkurmay arşivlerinde sayısız 
belge mevcuttur. Bunlar dikkate alınma-
dan yapılan çalışmalar son derece yetersiz 
olacaktır.
Kurtuluş Savaşı sonunda Mustafa Kemal 
Paşa’nın beklentisi, Sultan Vahdeddin’in 
vatandan ayrılması yönündeydi. Çünkü bu 
sayede, ülkede “iki başlılık” ortadan kalka-
cak, hiçbir meselede “ikilik doğmayacak”, 
“rejim bunalımı” yaşanmayacaktı.

Sultan Vahdeddin ülkeyi terk etmesiyle, 
belki de muhtemel bir iç savaşı önleyecek 
son bir hareket yapmıştır. Giderken ve 
fırsat eldeyken hazineye el sürmekten şid-
detle kaçınmıştır. Takdire şayan ve onurlu 
bir davranış olan bu konu sadece şahsiye-
tiyle ilgilidir.

Vahdeddin, anılarında vatanına asla ihanet 
etmediğini, facialara karşı ama paratoner 
vazifesini üstlenerek, tüm kötülükleri ken-
di üzerine çektiğini, Atatürk’ün Samsun’a 
çıkış kararında da kendisinin de rol al-
dığını söylemektedir. Sultan Vahdeddin, 
Anadolu’da millî bir kuvvet hazırlamayı 
düşünmüş ve bu kuvveti meydana getir-

mek için yakınında bulunanların telkini ile 
yaverlerinden M. Kemal Paşa’yı geniş bir 
yetki ve özel bir talimatla galip devletlerin 
İstanbul’da bulunan temsilcilerinin bilgisi 
dışında, gizlice Anadolu’ya göndermiştir.
Osmanlı Devleti tüm ihtişamıyla yaşamış, 
devrini tamamlamış ve tarih sahnesin-
den çekilmiştir. Zaman zaman “Resmî 
tarih” reddedilip, “Gerçek tarihi yazmak” 
bahanesiyle Cumhuriyetin ilk yılları eleş-
tirilmekte tartışılmaktadır. Elbette “Resmî 
tarih” olarak nitelenen kitaplar, eserler 
incelenmeli, eleştirilmeli, hataları bulu-
nup, artık gereksiz hale gelen abartma ve 
yorumlardan arındırılmalıdır. Yani Tarih, ol-
ması gerektiği gibi objektif, tek yanlı değil, 
çok yönlü yazılmalıdır. Buna da kimsenin 
itirazı olamaz herhalde.
Bir İngiliz zırhlısıyla ülkeyi terk eden Vah-
deddin için “ hain mi, değil mi ?” tartışma-
sı yapılmaktadır. Sağlam dayanaklar, resmî 
belgeler olmadan doğru bir tahlil yapmak 
mümkün değildir. Bu konuda o dönemle 
ilgili gazetelere, yabancı arşivlerdeki kay-
naklara başvurarak bir karşılaştırma yapa-
biliriz. Hatta farklı hükümetlerin icraatları 
da bize ışık tutabilir. Örneğin Damat Ferit 
Paşa’nın icraatları ile Ali Rıza Paşa hükü-
metinin icraatları birbirinden çok farklıdır. 
Birincisi döneminde Kuvâ-ı Millîye hareke-
ti “Kuvâ-ı Bagıyye” (Çete Hareketi) olarak 
nitelenmiş, ikincisi döneminde ise “Meşru 
hakların müdafaası olarak” ifade edilmiş-
tir. Son Osmanlı Hükümeti”nin icraatları 
ise her türlü takdirin üstündedir.

Sultan Vahdeddin’in 1925 yılında San 
Remo’da başyaveri Avni Paşa’ya dikte 
ettirdiği hatıratında son derece ilginç 
noktalara değinilmektedir. Damat Ferit’e 
inanmakla büyük hata ettiğini söylemek-
tedir. Bununla da yetinmeyerek ağır itham 
ve hakaretlerde bulunmuştur. “ – Doğrusu, 
bunların memlekete hizmet edemeyecek-
lerine ve bana ihanette bulunacaklarına 
ihtimal veremedim. Altın nişanlarla taltif 
edilmiş, yaşlılığın, bilgeliğin ve tecrübenin 
ağırlığıyla iki büklüm olmuş bu şahısların 
popülaritesi çok yüksekti. Ruhsuz ve ego-
ist olan bu kişiler, memlekete acımadıkları 
gibi, imparatorluğun içinde bulunduğu 
felaketin üstesinden gelme kapasiteleri ol-
madığını itiraf etmeyerek hükümdarlarına 
da, kendilerine de acımadılar.”

FARUK BALCI

Gönlümüz bir, soframız bir
Dursunbey Kay-
makamlığımız ve 
Belediyemizce or-
ganize edilen iftar 
programı İstasyon 
Mahallemizde ger-
çekleşti. Mahalle 

sakinlerimizin yoğun ilgi gösterdiği iftarı-
mıza Kaymakamımız Rahmi Bulut, Belediye 
Başkanımız Ramazan Bahçavan Cumhuriyet 
Savcısı Tuğrul Yılmazel Dursunbey Asliye 
Hukuk Hakimi Emine Konuk,Asliye Ceza 
Hakimi Barış İsmailoğulları ve daire amirleri-
mizinde iştirak ettiği iftar programına katılan 
tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunu-
yoruz.

 



Sayfa 4            15. 04 .2022                                                                                                       BalatBalat

BAŞKAN AVCI’DAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

  

BAŞKAN AVCI’DAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Altıeylül Belediyesi evde iftar hizmeti ile 
Altıeylül’de ikamet eden vatandaşların 
yanında olmaya devam ederken, Başkan 
Hasan Avcı da vatandaşların evine iftara 
misafir oluyor.

İFTARDA VATANDAŞLARIN MİSAFİRİ OLU-
YOR
Altıeylül Belediyesi Covid-19 Pandemisi 
başladığı günden bu yana vatandaşların 
tüm ihtiyaçlarında imkânlar ölçüsünde 
yanlarında olmaya devam ediyor. Özellikle 
vatandaşların Ramazan akşamlarında bir 
araya gelerek hep birlikte yapılan iftarla-
ra olan özleminin farkında olan Altıeylül 
Belediye Başkanı Hasan Avcı başta yaşlı, 
öksüz-yetim ve şehit yakınları olmak üze-
re Altıeylül’de ikamet eden vatandaşların 
evlerine iftarda misafir olarak gönüllere 
dokunarak büyük takdir topluyor.
HER AKŞAM BAŞKA BİR CAMİDE VATAN-
DAŞLAR İLE BULUŞUYOR
Vatandaşların evlerine iftarda misafir ola-

rak manevi havayı paylaşan Başkan Avcı, 
katıldığı iftarlardan sonra da her akşam 
farklı bir mahallede ve farklı bir camide 
Teravih Namazı’nda yine vatandaşlar ile 
bir araya gelerek Ramazan Ayı’nın özlenen 
havasına ortak oluyor. Bu Ramazan Ayı’nın 
geçtiğimiz son 2 yıldan bu yana dolu dolu 
yaşadıkları ilk Ramazan Ayı olduğunu dile 
getiren Başkan Avcı “Pandemi dolayısıy-
la gelen kısıtlamalar neticesinde hepimiz 
evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Ne 
Ramazanlar Ramazan gibi geçti ne de 
bayramlar bayram gibi geçti. Çok şükür 
ki duyarlı bir şekilde tedbirlere uyarak ve 
aşılarımızı olarak bu süreci de yavaş yavaş 
atlatıyoruz Allah’ın izniyle. Aldığımız ted-
birler neticesinde düşen vaka sayıları ve 
kaldırılan kısıtlamalardan sonra nihayet bu 
Ramazan’nı Ramazan gibi eda edebiliyo-
ruz. Özlediğimiz iftar sohbetlerini aynı ma-
salarda bir araya gelerek gerçekleştirmenin 
mutluluğu ve sevinci içerisinde olduğu-
muzu da söylemeden geçemeyeceğim. 

Bizler de Altıeylül Belediyesi ve AK Parti 
Teşkilatı’mız olarak iftarlarda vatandaşla-
rımız ile bir araya gelerek o manevi havayı 
birlikte solumaya çalışıyoruz. 
Bununla birlikte her akşam başka bir ma-
hallemizdeki camimizde vatandaşlarımızla 
birlikte Teravih Namazı’nı eda ettikten son-
ra bir araya gelerek hep birlikte hasbihal 
ediyoruz. Özlediğimiz eski Ramazanlara 
bizleri kavuşturan Mevla’mıza binlerce 
kez şükrederken aynı şekilde Ramazan 
Bayramı’na da bizleri kavuşturmasını gö-
nülden niyaz ediyoruz” dedi

 Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı, “30 gün 
Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız”

Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı, “30 
gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşa-
yacağız” temalı İlçe programının 
sekizinci gününde Havran’daydı…

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI 
Dt. EKREM BAŞARAN:
“BİZ BU İŞE GÖNÜL VERDİK, GÖ-
NÜLLERİ ALMAYA GELDİK”
AKPARTİ RAMAZAN PROGRAMI 
HAVRAN İLE DEVAM ETTİ.
Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, 

“30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi 
yaşayacağız” temalı İlçe ziyaretleri 
programlarına Havran ile devam 
etti. Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem 
Başaran, Ak Parti Milletvekili Mus-
tafa Canbey ve Mutlu Aydemir, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Havran Belediye Başkanı 
Emin Ersoy, Ak Parti İlçe Başkanı 
Ahmet Dayı, Ak Parti Balıkesir İl 
Yönetimi, İl Kadın Kolları Başka-
nı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları 
Başkanı Hüseyin Murat Uysal, Ka-
dın Kolları ve Gençlik Kolları Yöne-
timleri, İlçe Teşkilatı Ana Kademe, 
Kadın Kolları ve Gençlik kollarının 
dahil olduğu Ramazan ayı progra-
mının sekizinci gününde Havran’da 
gönüllere dokundu.
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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 )

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 sela-
min aleyke ya Emîne vahyilla  

 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.

RAMAZAN VE DOĞRULUK
Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rab-
bimiz şöyle buyuruyor: 
“Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip, 
sonra dosdoğru olanlar var ya, onla-
rın üzerine akın akın melekler iner ve 
derler ki: Korkmayın, üzülmeyin, size 
dünyada iken vaad edilen cennetle 
sevinin!” 
Okuduğum hadis-i şerifte Allah 
Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: 
“Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cen-
nete götürür. Kişi devamlı doğru söy-
ler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah 
katında sıddîk olarak tescillenir…” 
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, söz ve davranışla-
rımızda dosdoğru olmamızı emreder. 
Fıtratımızla bağdaşmayan ve istika-
metimizi bozan yalanı da yasaklar. 
Doğruluk, İslam’ın özü, ahlaklı ve 
erdemli bir toplumun en temel vasfı-
dır. Nitekim “Ey Allah’ın Resûlü! Bana 
İslâm hakkında öyle bir söz söyle ki, 
bu konuda hiç kimseye bir şey sorma 
ihtiyacı duymayayım” diyen bir saha-
biye Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöy-
le cevap vermiştir: “Allah’a inandım 
de, sonra da dosdoğru ol.”  
Kıymetli Müslümanlar!
Doğruluk, Allah’a gönülden inanmak, 
Resûlüllah’a gönülden bağlanmak-
tır. Bedenimizi ibadetle, ruhumuzu 
takvayla yoğurmaktır. Her daim hak 
ve hakikatin yanında yer almaktır. 
Sözümüze sadık kalmak, ahde vefa 
göstermek, emanete riayet etmektir. 
Yalandan, gıybetten, iftiradan ve kötü 
sözlerden kaçınmaktır.
Aziz Kardeşlerim!
Mümin, doğruluğu söz ve davranışla-
rına yansıtır. Özü sözü birdir müminin. 
İçi dışı aynı, niyeti ile davranışları 
tutarlıdır. Geliniz, yolumuz doğruluk, 
özümüz sözümüz bir olsun. Olsun ki, 
dünyamız ma’mûr, akıbetimiz cennet 
olsun.
Müminin hayatında doğruluk önce 
ailede tesis edilir. Doğruluğun hâkim 
olduğu bir yuvada aile fertleri birbi-
rine sadakatle bağlanır. Çocuklar, 

dürüstlüğü anne babanın güzel dav-
ranışlarından öğrenir. Ailenin güven 
veren ikliminde hayatın yükü birlikte 
omuzlanır. Geliniz, yolumuz doğru-
luk, ahlakımız güzel olsun. Olsun ki 
gönüllerimiz muhabbetle, hanelerimiz 
huzurla dolsun.
Mümin, ticaretinde dürüsttür; daha 
fazla kazanma arzusu ya da zarar 
etme korkusuyla doğruluktan ayrıl-
maz. Dünya hırsına kapılıp da harama 
bulaşmaz. O, bilir ki “rızık Allah’tan-
dır.” Yine bilir ki Allah Resûlü (s.a.s), 
“Bizi aldatan bizden değildir.”  buyur-
muştur.
Mümin, sanal âlemde de istikametini 
muhafaza eder, doğruluktan ayrılmaz. 
Yalan ve iftira ile insanların onur ve 
haysiyetini zedelemez. Kul ve kamu 
hakkını ihlal eden asılsız paylaşımlar-
da bulunmaz. Geliniz, yolumuz doğ-
ruluk, niyetimiz iyilik olsun. Sevgili 
Peygamberimizin ifadesiyle Allah’a 
ve ahiret gününe iman eden, ya hayır 
söylesin ya da sussun. 
Kardeşlerim!
Resûl-i Ekrem (s.a.s) bizleri şöyle 
uyarmaktadır: “Yalan söylemeyi ve 
yalanla iş yapmayı terk etmeyen kim-
senin, yemesini içmesini bırakmasına 
Allah’ın ihtiyacı yoktur.”  
O halde, doğruluğu kuşanmak ve ha-
yatımıza hâkim kılmak için Ramazan-ı 
şerifi bir fırsat bilelim. 
Unutmayalım ki, doğruluğu kaybet-
mek bizzat iyiliği kaybetmektir.
 Dünyalık fayda sağlayacağı düşünü-
len yalanlar ve haksızlıklar mutlaka 
kötülüğe götürür. 
Her işimizde ve her sözümüzde dos-
doğru olmak ise iyiliğe, iyilik de cen-
nete götürür.

              Günün Ayeti
Andolsun, size içinizden öyle bir 
Peygamber gelmiştir ki, sizin sı-
kıntıya uğramanız ona ağır gelir, 
size çok düşkündür, müminlere 
karşı şefkat ve merhamet dolu-
dur.
(Tevbe, 9/128)

            Günün Hadisi
İslâm’da kötü bir çığır açan, 
kendi günahını da bununla amel 
edenlerin günahı kadar günahı 
da -sonradan amel edenlerin gü-
nahından eksilmeksizin- ...
(Müslim, “Zekât”, 69; Nesâî, “Zekât”, 
64)
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ALTIEYLÜL’BELEDİYE BAŞKANI 
   HASAN AVCI BOSNA-HERSEK’DE

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI· 
Ecdad yadigarı topraklarda Bosna-Hersek’teyiz. İftarımızı 
kardeş şehrimiz Maglaj’da yaparak kardeşlerimizle özlemi-
mizi giderdik ve ecdadımızı birlikte yad ettik. Bizleri misafir 
eden Maglaj Belediye Başkanımız Mirsad Mahmutagic’e ve 
Bosnalı kardeşlerimize tarihi bağlarımızın daha da güçlenme-
si dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. Gönül köprümüzün uzan-
dığı tüm topraklara selam olsun.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
#Ramazan demek; gönüller almak ve

 kalpler kazanmak demek.

Gök köyü sakinlerinden Recep Yangın 
amcanın Altıeylül Belediye Başkanı Hasan 

Avcı’dan  bir isteği var

            

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
#Ramazan demek; gönüller almak ve kalpler kazanmak demek.
Paylaştıkça bereketlenen bu kutlu ayda  iftarımızı Müftülüğümüzde 
öğrenci kardeşlerimizle birlikte yaptık.Emeği geçenlerden Allah razı 
olsun. #Ramazan ’ın bereketi hanelerimizden, sofralarımızdan eksik 
olmasın. Rabbim tutulan oruçlarımızı kabul etsin

Dinkçiler mahallemizdeyiz
Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıy-
la düzenlediği etkinliğe katıldık ve bölge esnafımızı ziyaret ederek 
kendilerine hayırlı kazançlar diledik. Bizim ayrılmaz ve değerli bir 
parçamız olan roman kardeşlerimizin günü kutlu, huzur, mutluluk, 
bereket her daim bizlerle olsun

            

Gök köyü sakinlerinden Recep Yangın amcanın Altıeylül Belediye 
Başkanından bir isteği var. Gökköy, Balıkesir'de kurulan ilk mahal-
ledir. Köyümüzün ortasında içerisinde onlarca Çam ağaçları olan 
güzel  bir parkımız var. Hasan başkanımızdan bu parkın Peyzaj 
Çalışma  yapılarak çevre düzenlenmesi yapılmasını istiyoruz. Sayın 
başkanımızı Gökköy mahallemize davet ediyoruz. dedi.


