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Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
Bayram sevincini hep birlikte yaşıyoruz. 

Sinan Ergüven, Gastro Plato’da. 
Mutfağın her hali...

MEGA YILDIZ Sahibi Sinan Ergüven· 
Değerli Televizyon Yapımcısı ve Yeni Akım
Medyanın Öncülerinden Armağan Çağlayan 
’a  bizi konuk ettiği için teşekkür ederiz. 
Kendisiyle ve kıymetli ekibiyle çok keyifli bir 
program gerçekleştirdik,çok güzel ağırlan-
dık. Balıkesirimizin ve Mega Yıldız’ın Vaz-
geçilmez Lezzetlerinden Sultan Kebabı ve 
Etli Çorbamızın tarifini beraber yaptık. Çok 
yakında sizlerle…. Misafirperverliklerinden 
keyifli sohbetlerinden, emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederiz. ı

Balıkesir AK parti İl Başkanı Ekrem Başaran· Önceki dönem ve yeni dönemde birlikte 
görev yaptığımız, geçmişten günümüze gelen tüm teşkilat mensuplarımız ile birlikte iftar 
bereketinin mutluluğunu ve huzurunu tek yürek olarak yaşıyoruz. Katılım gösteren ve biz-
lerle birlikte olan tüm gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.dedi.

Balıkesir AK parti İl Başkanı Ekrem Başaran: Önceki dönem 
ve yeni dönemde birlikte görev yaptığımız, geçmişten günü-
müze gelen tüm teşkilat mensuplarımız ile birlikte iftar bere-
ketinin mutluluğunu ve huzurunu tek yürek olarak yaşıyoruz. 

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Bayram sevincini hep birlikte yaşıyoruz.
AK Parti İl Başkanlığımızın Bayramlaşma Programında dava arkadaşlarımızla bir 
araya gelerek bayramlaştık. Rabbim muhabbetimizi ve gayretlerimizi daim eylesin.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde eski belediye hizmet binası önün-
de Bayramlaşma töreni gerçekleşti. Bay-
ramlaşma törenine Kaymakamımız Rahmi 
BULUT, Belediye Başkanı Ramazan BAHÇA-
VAN, protokol ve çok sayıda vatandaşımız  
katıldı.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
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Restoran’ın açılışını gerçekleştirildi.

DURSUNBEY BELEDİYESİ
 

  

Dursunbey Belediyesi  
İlçemizde resmi Bayramlaşma eski belediye 
hizmet binası önünde gerçekleşti. Bayramın 
ilk günü yapılan Bayramlaşma törenine Kay-
makamımız Rahmi Bulut, Belediye Başkanımız 
Ramazan Bahçavan, protokol ve çok sayıda 
hemşehrimiz katıldı.

DURSUNBEY BELEDİYESİ

Dursunbey Belediyesi 
Ramazan Bayramı öncesi son mesaide 
Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan, 
Belediye Başkan Yardımcılarımız, Meclis 
Üyelerimiz Belediyemiz ve Büyükşehir Be-
lediyemiz bünyesinde hizmet veren yakla-
şık 330 personel ile bayramlaştı...

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
AHMET AKIN AK PARTİ İKTİDARINA 
DURSUNBEY’E VERİLEN SÖZLERİ 

HATIRLATTI
DURSUNBEYLİLER’İN BOŞ
VAATLERE KARNI TOK ÖLÜ

 TAKLİDİ YAPMAYIN
DURSUNBEY’E VERİLEN SÖZLER 

TUTULSUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Akın, AK Parti İktidarına Dursunbey’e 
verilen sözleri bir kez daha hatırlattı. 
Akın, “Dursunbey'imize verdiğiniz söz-
leri tutun, ölü taklidi yapmayın” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ba-
lıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasın-
da, Balıkesir Dursunbey İlçesi’nin Seli-
mağa Mahallesi’nin giriş yolunu talebi 
için verilen sözleri hatırlattı. Balıkesir – 
Kütahya yolu üzerinden Selimağa Ma-
hallesi giriş yolunun söz verildiği halde 
yapılmadığını belirten Ahmet Akın, 
“Milletin Meclisinden defalarca söyle-

dim, AK PARTİ iktidarına buradan bir 
kez daha sesleniyorum: Dursunbey'i-
mize verdiğiniz sözleri tutun, ölü taklidi 
yapmayın. Size oy veren Dursunbeyli 
hemşehrilerimizin artık boş vaatlere de 
karnı tok” diye konuştu.
Bu yolda ölümlü kazaların da olduğuna 
dikkat çeken CHP’li Ahmet Akın, ko-

nuşmasına şöyle devam etti:
“Balıkesir-Kütahya yol çalışmaları bitti. 
İki yılı aşkın süredir 550 haneli Dursun-
bey Selimağa Mahallemizin bu yolun 
üzerinden Selimağa Mahallesi'ne giriş 
yolu hâlâ yapılamadı. Burada maalesef 
ölümlü kazalar da meydana geliyor. 
Müteahhit bırakıp gitmiş, Karayolları 
Genel Müdürlüğü "Yapacağız." demiş, 
yapmamış. Yine sözler veriliyor ama 
yine sözler tutulmuyor. 
Şimdi de hemşehrilerim haklı olarak 
mağduriyetlerinin bir an önce gideril-
mesini bekliyor. 
Kavacık-Dursunbey Grup Yolu'na kay-
nak sağlandığını ve talimatın verildiğini 
söyleyen AK PARTİ sözcüleri Dursun-
beyli hemşehrilerime verdikleri sözü 
yerine getirsinler.”  

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN AK PARTİ 
İKTİDARINA DURSUNBEY’E VERİLEN SÖZLERİ HATIRLATTI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Yenilenmiş haliyle hizmet vermeye açılan Saz Restoran’ın açılışını gerçekleştiril-
di. Fatih Akbaba ve Ali Osman Tekin tarafından işletilecek olan işletmenin ilçemi-
ze hayırlı olmasını dileriz.
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DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Selimağa
Mahallemizde Bayram namazının ardından
Selimağa Mahallesi Kültür,Eğitim,Daya
nışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin 
2.sini düzenlediği programa katılarak va-
tandaşlarımızın bayramını kutladı.

 

Engelliler Haftası etkinlikleri başlıyor

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey’den 
Yeni Yurt Müjdesi

 Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde Ramazan  Bayramı dolayısıyla 
Kaymakamlık Makamında bayramlaşma 
programı yapıldı. Bayramlaşma programına 
Sayın Kaymakamımız Rahmi BULUT, Dur-
sunbey Belediye Başkanı Sayın Ramazan 
BAHÇAVAN, Cumhuriyet Savcısı Sayın 
Tuğrul YILMAZEL, Daire Amirleri,Mahalle 
Muhtarlarımız ve Siyasi Parti Temsilcileri 
katıldı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey’den 
Yeni Yurt Müjdesi
“1316 Kişilik Yeni Yurt Daha”
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Musta-
fa Canbey Balıkesir Üniversitesi Çağış 
Kampüsünde yapımı devam eden, Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurt inşaat-
larını yerinde inceledi.
Balıkesir Üniversitesi kampüs alanı için-
de yapımı devam eden yurtlarının inşaat 
çalışmalarını yakından takip eden AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 
BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Rek-
tör Yardımcıları ve kurumların yetkilileri 
ile birlikte yurt bölgesini ve yeni yapılacak 
olan yeri gezdi.
İnşaat yapımında çalışan işçilerle sohbet 
eden Milletvekili Canbey, çalışmalarında 
kolaylıklar diledi.
Yeni Yurt Müjdesi
Milletvekili Mustafa Canbey ziyaret sonra-
sı yaptığı açıklamada “Gençlerimize büyük 
değer veriyoruz. Önle bizim geleceğimiz 
en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyo-
ruz. BAÜN Çağış Kampüsü’nde yapımına 
devam edilen Gençlik Spor Bakanlığı yurt 
inşaatlarını; Rektörümüz Sayın İlter Kuş, 
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman 

Arıcıoğlu ve heyetimizle inceledik. Her 
aşamasını takip ettiğimiz yurt projeleri-
mizin etabının birisi tamamlanmak üzere. 
İnşallah Ocak 2023’te tamamlamış ve hiz-
mete girmiş olacak. Diğer etap inşaatı ise 
arkasından tamamlanmış olacak. Bugün 
bir müjdeyi daha vermek istiyorum. 1000 
kişilik bir yurt daha yatırıma alındı. Artırı-
lacak kapasite ile 1316 öğrenciye hizmet 
verebilecek bu yurdumuzun da yapımına 
başlayacağız ve böylece yurtların hepsi 
tamamlandığında Çağış Kampüsümüzdeki 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt kapasite-
mizi 7000’in üzerine çıkarmış olacağız. 
Balıkesir’imize ve öğrencilerimize şimdi-
den hayırlı uğurlu olsun.
 Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na şehrimize ver-
diği destekler için teşekkür ediyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın çizdiği rota doğrultusunda 
gençlerimize hizmet etmeye devam edece-
ğiz. Şehrimizi bu büyük hizmetlere kavuş-
turan Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşeh-
rilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.” 
ifadelerini kullandı.Milletvekili Canbey, 
Rektör Kuş’u Makamında Ziyaret Etti
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa 
Canbey ve yetkililer yurt inşaat alanını 
gezdikten sonra Balıkesir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u rektörlük ma-
kamında ziyaret etti.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Engelliler Haftası 
etkinlikleri başlıyor

Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir 
Balıkesir Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası’nda; engelli bireylerin sosyal 
hayata daha aktif katılımının sağlanma-
sı, toplumda duyarlılığın ve farkındalı-
ğın artırılması amacıyla birçok etkinlik 
düzenleyecek.
PEDAL ÇEVİRECEKLER
Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir 
Balıkesir Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası’nda çok sayıda etkinlik düzenle-
yecek. 
Toplumda duyarlılığın ve farkındalığın 
artırılması amacıyla düzenlenecek olan 
etkinlikler kapsamında Balıkesir; bisik-
let turu, tiyatro gösterisi ve gösteri maçı 
gibi birbirinden farklı etkinliklere ev sa-
hipliği yapacak. Engelli bireylerin sosyal 
hayata daha aktif katılımlarının sağlan-
masını hedefleyen 10-16 Mayıs Engel-
liler Haftası etkinlikleri 6 Mayıs Cuma 
günü saat 17.00’de Değirmenboğazı’nda 
“Glutensiz Yaşam Turu Farkındalık 
Etkinliği” ile başlayıp saat 18.00’de Milli 
Kuvvetler Caddesi’nde “Glutensiz Yaşa-
ma Pedal Çevir Turu” ile devam edecek.
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 Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı 
maneviyatına yakışır hale getirdi

Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı 
bayrama yetiştirdi
Başçeşme Mezarlığı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla baştan 
aşağıya tarihi dokusuna uygun bir şekilde ye-
nilendi. Ramazan Bayramı öncesinde hizmete 
alımı gerçekleştirilen mezarlık, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından her bir detayıyla mane-
viyatına yakışır hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 100 bi-
nin üzerinde defin bulunan Başçeşme 
Mezarlığı’nı, 6 ay gibi kısa bir sürede baştan 
aşağıya özenle yenileyerek maneviyatına uy-
gun hale getirdi. 
Karesi Belediyesi ile iş birliği içerisinde 
gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından 
Ramazan Bayramı öncesinde hizmete alınan 
Başçeşme Mezarlığı’ndaki program, Sultan 
Ahmet Camisi Baş Müezzini Nafiz Duman’ın 
dualarıyla başladı. 
Başçeşme Mezarlığı’nın tarihi dokusunun 
yenilenen yüzüyle daha da ortaya çıkarıldığı 
çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Este-
tiği Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçek-
leştirildi.
HER DETAYI DÜŞÜNÜLDÜ
172 bin metrekare alana kurulan mezarlık; 
elektrikten su hatlarına, çeşmesinden taşına, 
morgundan aydınlatmasına, yolundan kor-
kuluklarına kadar her detayıyla baştan aşağı 

yenilendi. İdari binası ve gasilhanesi yıkılıp 
günümüz koşullarında uygun halde yeniden 
inşa edilen Başçeşme Mezarlığı’nda giriş takı 
yıkılıp, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden 
yapılarak mermerle kaplandı.

AK PARTİ BAYRAMDA TEK YÜREK 
OLDU…

Ak Parti İl Başkanlığı, Geleneksel Rama-
zan Bayramı kutlamasını Avlu Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, Ak Davaya gönül veren 
Teşkilat Mensupları, yol arkadaşları ve 
Balıkesirli hemşehrileri ile birlikte gerçek-
leştirdi. Bayramlaşma programına; Ak Parti 
İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, BBB Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Ak Parti 
Milletvekilleri; Belgin Uygur, Adil Çelik, 
İsmail Ok, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir 
ve Yavuz Subaşı, Ak Parti İl Yönetimi, İl Ka-
dın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, 20 
ilçenin İlçe Başkanları, Ana Kademe, Kadın 
ve Gençlik Kolları, Ak Davaya gönül veren 
ve emeği geçen Ak Partililer ve vatandaşlar 
katıldı.
EKREM BAŞARAN: “GÖNÜL YOLCULUĞU-
MUZDA GÖNÜLLERE DOKUNDUK…”

Büyük bir coşkunun ve mutluluğun yaşan-
dığı bayramlaşma programında konuşan 
Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 
“Ramazan’ı çok bereketli, hareketli ve 
heyecanlı bir şekilde geçirdiğimizi düşünü-
yorum. Birlik içerisinde, öğle vakitlerinde 
başlayıp sahura kadar devam eden bir Ra-
mazan programı gerçekleştirdik. Yaşlısıyla, 
genciyle, engellisiyle, hastasıyla, önceki 
dönemlerde teşkilatlarımızda hizmet etmiş 
büyüklerimizle, esnafıyla, yolda denk gelen 
vatandaşlarımızla, evde oturan ablamızla, 
hepsini ziyaret ederek, hepsinin gönülle-
rine dokunmak suretiyle, yardıma ihtiyacı 
olan hanelerimize Büyükşehir Belediyemiz 
vasıtasıyla yardımda ederek, Sıcak Yemek 
TIR’ımızda yemek ikramında bulunarak, 
hasta olanlarımıza hasta yatağı, yürüme 

engelli olanlarımıza akülü arabalar vererek, 
kimin neye ihtiyacı varsa, ilgiye ihtiyacı 
olana ilgi göstererek. Sevgiye ihtiyacı ola-
na sevgi vermeye çalıştık. Bütün gönülleri 
fethetmeye çalıştık. Bu gönül yolculuğun-
da gönlümüzü bu işe verdik, gönüller alma-
ya çalıştık. Ve Rabbim’de bayrama ermeyi 
nasip etsin diye dua etmiştik. Rabbim de 
nasip etti elhamdülillah. 2 senelik pandemi 
döneminden sonra burada güzel bir bay-
ramlaşma töreni icra ediyoruz.
EKREM BAŞARAN: “BAYRAM’DAN 
SONRA DA, DURMAK YOK YOLA DE-
VAM.”

Bu bereketli Ramazan’dan sonra bizleri 
tekrar bayrama eriştiren Rabbimize hamd 
ederek, terimiz soğumadan teşkilatlarımız-
la birlikte heyecanımız da, aksiyonumuzda 
devam edecek. 
Ramazan’daki çalışmalarından dolayı tüm 
vekillerimize, Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımıza ve ekiplerine, İlçe Belediye 
Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, Teş-
kilatımızın A’dan Z’ye hepsine, ama tabii ki 
bu işi organize eden çok kıymetli İl yöne-
timindeki arkadaşlarıma, İl Kadın Kolları, 
İl Gençlik Kolları Başkanlarıma gönülden 
teşekkür ediyorum. 
Allah razı olsun diyorum. Çalışmadan ekip 
olunmuyor. Pandemi döneminde ne kadar 
gayret edersek edelim, her fırsatı değer-
lendirmeye çalışmamıza rağmen yeterli 
aksiyon alamadık. Ramazan her şeye ilaç 
olduğu gibi Teşkilatın birlikteliğine, ekip 
olma ruhuna ilaç oldu. Bayramdan sonra 
çok daha güçlü, çok daha etkin bir il Baş-
kanlığı, İl Yönetimi ve tüm teşkilatlarımızla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bayra-
mınızı tekrar tebrik ediyorum. Selamlarımı, 
hürmetlerimi arz ediyorum. Bayramımız 
mübarek olsun” dedi.
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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.

Cuma Hutbesi: “Peygamberimiz ve Aile”

“Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız 
olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzeri-
nizde hakları vardır.”
(Tirmizî, Radâ, 11)
Muhterem Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimize (s.a.s), Hira’da 
ilk vahiy gelmiş, Kur’an-ı Kerim nazil 
olmaya başlamıştı. İlahî buyruğun
ağırlığıyla yüreği titreyerek evine dön-
müş, can yoldaşı Hz. Hatice validemize 
“Beni örtün” demişti. Eşine, sırdaşına 
sığınmış, ondan destek almıştı. Hz. Ha-
tice, güven veren ve teskin eden haliyle 
Peygamberimize o günşunları söylemişti: 
“Korkmana gerek yok! Çünkü sen her za-
man doğruyu söyler, akrabanı gözetirsin.
Muhtaçlara yardım eder, misafire ikram-
da bulunursun. Allah, hiçbir zaman seni 
utandırıp üzmez.”[1]
Aile; güvendir, dayanaktır, sığınaktır. Tüm 
varlığıyla iyilikte yardımlaşmak, el birli-
ğiyle kötülüğe engel olmaktır.
Hz. Hatice’nin sevgisini ve desteğini asla 
unutmayan Peygamberimiz, vefatından 
yıllar sonra bile onu hasretleanmıştır. Zira 
aile; vefadır, sadakattir. Eşleri birbirine 
güven ve sadakatle bağlayan en kıymetli 
bağdır. 
Aile fertleri, hayatın zorluklarını aşmak ve 
güzelliklerini paylaşmak üzere birbirleri-
nin yanında olurlar. İffet, izzet ve mahre-
miyetlerini muhafaza ederler. İşte ailedeki 
bu sadakat, dünyada şeref, ahirette ise 
kurtuluştur.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah Resûlü’nün (s.a.s) ailesinde istişare 
hâkimdi. Peygamberimiz aile fertlerinin 
fikirlerine değer verir, aile içinde yaşanan 
sorunların sabır ve ferasetle çözülmesini 
sağlardı. 
Çünkü istişare, şiddete başvurmadan akl-
ıselim ile sıkıntıları aşmayı sağlar. Eşlerin 
ve çocukların ortak aklı sayesinde hata 
yapılmasını engeller. Ailede hakların ve 
sorumlulukların dengeli biçimde dağı-
tılmasını sağlar. Çünkü erkeklere ailede 
adaleti öğütleyen Allah
Resûlünün ifadesiyle, “Sizin hanımlarınız 
üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımları-
nızın da sizin üzerinizde
hakları vardır.”[2]

Değerli Müminler!
Ailede şefkat ve merhametin varlığı, 
Rabbimizin “Rahmân” isminin tecellisidir. 
Merhamet sadece acıma hissi
değil, muhatabımıza değer vererek onu 
anlama çabasıdır. Merhamet, aile fertleri-
ne ihsanla, insafla, iyilikle,
güzellikle ve şefkatle davranmaktır.
Peygamber Efendimizin ailesinde vazge-
çilmez olan değerlerden biri de şefkatti. 
Rahmet Elçisi (s.a.s), ailesine
karşı son derece müşfik davranırdı. Ai-
lede kimsenin gönlünü kırmaz, kaba ve 
incitici konuşmaz, bağırıp
çağırmaz, ağzından kötü söz çıkmazdı. Eli 
asla şiddete kalkmaz, kadının ve çocuğun 
hırpalanmasına kesinlikle
izin vermezdi. Nitekim Allah Resûlü 
(s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyur-
muştur: “Sizin en hayırlınız,
ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben 
de aileme karşı en iyi olanınızım!”[3]  
Aziz Müslümanlar!
Resûl-i Ekrem’in ailesi sevgi doluydu. 
Hane-i saadetin her ferdi, yüreğinde 
derin bir muhabbet ve ülfet hissederdi. 
Peygamberimiz, eşlerine, çocuklarına ve 
torunlarına sevgi sunmaktan çekinmezdi. 
Onları takdir eder, mesela sevgili kızı Hz. 
Fatıma geldiğinde ayağa kalkarak kendi 
yerini kızına verirdi. Her akşam hane hal-
kını toplayıp onlarla sohbet ederdi.
Hayatın yükünü bizimle birlikte taşıyan en 
yakınlarımız, sevgimizi duymayı en çok 
hak edenlerdir. 
Güler yüzümüz, gönül alıcı bir çift sözü-
müz, ailede sevgiyi çoğaltır.
 Bu yüzden Peygamberimiz, “Büyükleri-
mize saygı, küçüklerimize sevgi ve şefkat 
göstermeyen bizden değildir.”[4] buyur-
muştur.
Muhterem Müminler!
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Peygam-
berimize hitaben şöyle buyurur: “De ki: 
‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, 
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı ba-
ğışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, 
çok merhamet
edendir.’”[5] Bir mümin için Allah 
Resûlü’nü sevmenin anlamı, onun yolun-
dan gitmek yani onun hayat tarzını
benimsemektir. 
Mutlu bir aile yuvası için de onun örnek-
liğine ve yaşattığı ahlakî değerlere her 
zamankindendaha çok ihtiyacımız vardır.
Peygamberimizden öğrendiğimize göre, 
bir aile sevgi ve güvenle kurulur, adalet 
ve merhametle korunur.
Ailesinde huzur isteyen müminler ola-
rak duamız şudur: “Rabbimiz! Eşlerimizi 
ve çocuklarımızı bize gözaydınlığı kıl ve 
bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara 
önder eyle.”[6]
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İZ BIRAKAN VEKİL “MUSTAFA 
CANBEY”

            

Alteylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
2 yıl aranın ardından bayram sevincimizi doya doya 
yaşıyor, bu sevincimizi vatandaşlarımızla paylaşı-
yoruz. Altıeylül Kent Orkestramıza ve Ramazan bo-
yunca bizleri sahura kaldıran davulcu kardeşlerimize 
teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyoruz.

Alteylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Altıeylül bayram sevincimizi doya doya yaşıyor.

ALTIEYLÜL TURNUVALARA HAZIRLANIYOR
Altıeylül Belediyesi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 
Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte gençler 

için basketbol ve 
voleybol turnuva-
ları düzenlemeye 
hazırlanıyor.

DERECEYE 
GİREN TAKIMLA-

RA ÖDÜL
 VERİLECEK

Pandemi koşulları 
sebebiyle uzun 
süredir ertelenen 
birçok etkinlik, kı-
sıtlamaların yavaş 
yavaş kaldırılması 
ve gelen bahar ayı 
ile birlikte genç-
lerle buluşmaya 
devam ediyor.

İZ BIRAKAN VEKİL “MUSTAFA CANBEY”

“Dertlere deva, yatırımlara vesile oluyor”
#Şehrimizin sevdalısıyız”
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 20 ilçenin ta-
mamında boy göstermeye, yatırımları takip etmeye, adından söz 
ettirmeye devam ediyor.
Ramazan ayı boyunca çok yoğun programlar gerçekleştiren Millet-
vekili Mustafa Canbey; öğrenci evlerinde, iftar çadırlarında, şehit ve 
gazi ailelerinde, vatandaşların hanelerinde, yurtlarda iftar ve sahur-
lara katılarak, gönüllere dokunmaya devam etti.
Çalışmalarıyla vatandaşların gönlüne taht kuran Canbey’in bıraktığı 
iz yıllarca unutulmayacak gibi…

HER DAİM VATANDAŞLARLA VE TEŞKİLATLA
Milletvekili Canbey hem AK Parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek 
değerlendirme ve istişare yapıyor, hem de gittiği yerlerde vatandaş-
larla sohbet ediyor, dertlerini dinliyor, çözüm üretiyor.
Ankara’da da bu ziyaretlerden topladığı sahanın beklentilerini, ilgili 
bakanlarla görüşen Milletvekili Mustafa Canbey, dertlere deva, yatı-
rımlara vesile oluyor.
Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Canbey, 
Balıkesir’in en çok ilgi gören milletvekili olmuş durumda.
Yoğun ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan AK Parti Milletvekili Dr. 
Mustafa Canbey, "Balıkesirimizi karış karış gezmeye, vatandaşları-
mızla buluşmaya devam ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının bereke-
tini hemşehrilerimizle birlikte yaşamanın mutluluğu tarifsiz. Biz bu 
memleketin sevdalısıyız. Güzel şehrimiz için ilk günkü aşkla, yılma-
dan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


