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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
gençlere unutamayacakları bir

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaşatacak 

Ak Parti Balıkesir İl 
Başkanlığı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, gençlere unutamayacakları bir
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaşata-
cak --Gençlik Festivali başlıyor 
---Şölen havasında Gençlik Festivali 
Balıkesir’de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayra-
mı 4 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin 
gerçekleştireceği birbirinden güzel etkililiklerle 
şölen havasında yaşanacak. Balıkesir Dijital 
Gençlik Merkezi, Skate Park, Edremit Gençlik, 
Spor ve Kongre Merkezi ile Hasan Basri Çan-
tay Gençlik Merkezi’nin açılışları gerçekleştiri-
lerek Espor turnuvaları ve konserler düzenle-
necek. 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Balıke 
sir’de şölen havasında kutlanacak. Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen programla 
4 gün boyunca dolu dolu birçok etkinlik ger-
çekleştirilerek gençlere unutamayacakları bir 
bayram yaşatılacak. Gençlerin; kültürel, sosyal, 
fiziksel gelişimlerini destekleyici birçok proje ve 
yatırımı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; etkinliğin ilk 
gününden son gününe kadar her gün bir açılış 
yapacak, Espor turnuvası gerçekleştirecek ve 
konser düzenleyecek. Gençlerin, Metaverse 
dünyası hakkında bilgi sahibi olması için dü-

zenlenecek panelin yanı sıra ilgiyle takip edilen 
Youtuber’lar gençlerle söyleşilerde buluşacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ESPOR 
MERKEZİ AÇILIYOR
19-22 Mayıs günleri arasında gerçekleşecek 
olan programın ilk gününde Çamlık’ta, 
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Espor 
Tesisinin yer aldığı Balıkesir Dijital Gençlik 
Merkezi açılacak. Gençlere; Espor, sosyal 
medya gibi dijital altyapıda gerçekleşen faali-
yetler üzerine eğitim ve pratik çalışmaları yap-
tırılacak olan merkez sayesinde, Balıkesir’in 
gençlik hizmetleri alanındaki kapasitesi artırıla-
cak.
 Balıkesir’de yaşayan gençler öncelikli olmak 
üzere ulusal ve uluslararası düzlemde tüm 
gençlerin zamanlarını ve enerjilerini doğru bir 
şekilde kullanmaları ve kendilerini geliştirmele-
rine katkı sunulacak.
AVLU’YA SKATE PARK
İkinci gününde; Avlu Yaşam Merkezi’nde 1944 
metrekare alan üzerine inşa edilen, çeşitli 
eğlenceli rampa ve engellerin bulunduğu Skate 
Park’ın açılışı yapılacak. Kaykay ve paten 
meraklılarının uğrak yeri haline gelecek parkta 
gençler, özgürce eğlenecek.    devamı sayfa 2’de

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı 
Ekrem Başaran; TOKİ Başkanımız Sa-
yın Ömer Bulut ile Balıkesir'imize ve ilçe-
lerimize yapılacak olan yatırımlar üzerine 
değerli bir görüşme gerçekleştirdik. 
Misafirperverliği için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Balıkesir için inandığımız yolda 
#DurmakYokYolaDevam

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Ba-
şaran Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, 
Mali ve İdari İşler Başkanımız Sn.  Vedat 
Demiröz'ü, Vekilimiz Mustafa Canbey ile 
beraber ziyaret etti.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran 
Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral 
Arif Çetin ile bir araya gelerek Balıkesir'imiz 
hakkında çok değerli bir sohbet gerçek-
leştirdik. Misafirperverliği  için kendilerine 
teşekkür ediyorum. #GüçlüTürkiye
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DURSUNBEY BELEDİYESİ
BAHAR TURNAVASI HEYACANI BAŞLADI

EDREMİT GENÇLİK, SPOR VE KONGRE 
MERKEZİ FAALİYETE GEÇİYOR

Şehrin dört bir yanında gençlere daha 
ulaşılabilir hizmet sağlamak amacıyla ilçe-
lerde gençlere yönelik yatırımlarını artıran 
Büyükşehir Belediyesi; Edremit Gençlik, 
Spor ve Kongre Merkezi’ni faaliyete geçiri-
yor. Gençlerin; sosyalleşebileceği, sportif 
aktivitelere katılabileceği ve bölgenin bu 
anlamdaki ihtiyacının karşılanacağı gençlik 
merkezi, alanında uzman kadrosuyla genç-
lerin hizmetine açılıyor. 
Açılış akşamında gençlik merkezinde saat 
21.00’da gençlerin en çok takip ettiği şar-
kıcılardan Bilal Sonses konseri düzenlene-
cek.
HASAN BASRİ ÇANTAY DA AÇILIYOR
Programın son gününde ise; merkez Al-
tıeylül ilçesi Plevne Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan Hasan Basri Çantay Gençlik 
Merkezi faaliyete alınacak. 5 bin 880 metre-
karelik bir alana kurulan gençlik merkezi-
nin; 176 metrekaresi kapalı alan, 118 met-
rekaresi açık alan ve kalan kısmı ise yeşil 
alan ile park alanı olarak tasarlandı. Aynı 
anda 125 kişinin faydalanabileceği Hasan 

Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin içerisin-
de; toplantı ve söyleşi salonu, okuma ve 
internet salonu, kafeterya ile teras bulunu-
yor. Gençler bu alanlarda; sosyalleşebile-
cek, ders çalışabilecek ve kaliteli zaman 
geçirebilecekler.
ESPOR MÜSABAKALARI DÜZENLENECEK
Açılışların yanı sıra; geniş çaplı bir katılım-
la online olarak gerçekleştirilen Espor 
müsabakaları sonucunda finale kalan ta-
kımlar, Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nde 
4 gün boyunca final müsabakalarını ger-
çekleştirilerek Valorant, FIFA 2022, Zula ve 
CS:GO dallarında şampiyonları belirleye-
cek.
GENÇLER EN SEVDİKLERİ SANATÇILARIN 
KONSERİNDE EĞLENECEK

Ayrıca gerçekleştirilen anketler sonucun-
da gençlerin Balıkesir’de en çok görmek 
istediği sanatçılar, Çamlık’ta konser ve-
recek. İlk gün Fettah Can, ikinci gün İkiye 
On Kala, üçüncü gün Sefo ve dördüncü 
gün ise; Reynmen sahne alarak gençlere 
muhteşem bir atmosfer yaşatacak. Progra-
mın ilk gününde; Fütürist Girişimci Emrah 
Kaya’nın katılımıyla gençlere, Metaverse 
dünyası hakkında oldukça verimli bir panel 
de gerçekleştirilecek ve yine aynı gün 
birçok ünlü Youtuber’ın katılımıyla söyleşi 
düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
gençlere unutamayacakları bir

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yaşatacak 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı· 
8 Mayıs Anneler Günü
Kaymakamımız Rahmi BULUT ve Eşi Hanı-
mefendi Berna BULUT, Kurtlar Mahallemizde 
ikamet eden Şehidimizin annesini ziyaret ettiler.
Başta şehit anneleri olmak üzere; iyiliğin, 
şefkatin, merhametin ve sevginin timsali olan 
annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
7-13 Mayıs #TrafikHaftası kapsamında, Kay-
makamımız Rahmi BULUT'un katılımıyla 
"Yayalar için 5 adımda Güvenli Trafik" etkinli-
ği gerçekleştirilerek yaya ve sürücüler bilgi-
lendirdi.

Dursunbey Belediyesi 
Bahar Turnuvası Heyecanı Başladı
İlçemizde heyecan fırtınası yaratan Ba-
har Turnuvası bu yıl'12 Ay Spor' projesi 
kapsamında başladı. 18 takımın müca-
dele edeceği turnuvanın açlış maçında 

Dodurgaspor ile Durabeyler Çakırcalı-
lar takımları karşı karşıya geldi. Başla-
ma vuruşunu ise Belediye Başkanımız 
Ramazan Bahçavan yaptı. 
Turnuvaya katılan takımlara başarılar 
diliyor, centilmence mücadeleler olma-
sını temenni ediyoruz...
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TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE SALDIRILAR
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE

 SALDIRILAR
Türklüğün ırkçılık, 
milliyetçiliğin ise 
faşistlik olarak 
görüldüğü bir 
dönemde giderek 
artan milli şuuru 
yok etme plan-
larıyla milletimiz 

yavaş yavaş benliğin-
den, geçmişinden, kültüründen ve 
en önemlisi tarihinden uzaklaştı-
rılmaya çalışılmaktadır. Milli birlik 
yerine halkların kardeşliği çabaları 
hız kesmeden devam ederken, mil-
letimiz bu sinsi oyun karşısında 
sesini çıkartamamakta daha doğ-
rusu susturulmaktadır.

Türk Milliyetçiliğini zehirleme 
çalışmalarını milletimizin bünye-
sinden söküp atmadığımız sürece, 
birilerinin yavaş yavaş bizi benliği-
mizden koparacağı asla unutulma-
malıdır. Eğer buna seyirci kalırsak 
gün geldiğinde hürriyeti nefes 
almak bilmiş bir milletin; sünepe, 
uyuşuk, miskin bir kuru kalabalık 
olduğuna şaşırarak tanık oluruz. 
Bu sebepten dolayı Türk milliyetçi-
liğine, Türk tarihine sahip çıkmak 
bu topraklar üzerinde yaşayan 
herkesin ödevidir.

Türk milliyetçiliğine direkt olarak 
saldırmayı göze alamayanlar milli-
yetçiliği salt vatanseverlik, vatanı-
na hayırlı işler yapmak veya para 
kazanmak gibi göstermektedir. 
Milliyetçilik ne salt vatanseverlik, 
ne sadece vatanına hayırlı işler 
yapmak, ne de sadece para kazan-
maktır. Her insan vatanını sevebi-
lir, vatanı için çalışıp kazanabilir, 
vatanı için hayırlı işler yapabilir. 
Bunları gerçekleştirmek için mut-
laka milliyetçi olmaya gerek yok-
tur.

Milliyetçilik parayla pulla ya da bir 
devletin kalkınmasıyla ölçüleme-
yecek bir kavramdır. Böyle olmadı-
ğını tarihte bağımsızlık savaşı ve-
ren milletlerin milli duygularından 
başka hiçbir şeye sahip olmadığı-
nı görerek anlayabiliriz. Milliyetçi-
lik refah seviyesiyle, kalkınmayla, 
parayla gelişen bir kavram olsaydı 
tarihte en milliyetçi devletlerin en 
zengin devletler olması gerekirdi. 
Oysa tarih bize bunun tam tersi 
olduğunu göstermektedir.

Tarih bize bir gerçeği daha açık-
ça göstermektedir ki milli bilinci 
olmayan devletlerin yıkılışı çok 

hızlı ve uğradıkları felaketler çok 
büyük olmuştur. Devleti sadece 
ekonomik hamlelerle, milliyetçiliğe 
dayanmayan kardeşlik fikirleriyle 
ayakta tutacağını ve sadece sos-
yal adaletin sağlanmasıyla birlik 
sağlayacağını düşünenlerin sonu 
sadece kendileri için değil men-
subu olduğu millet için de çok acı 
olmuştur. Çünkü bu fikirdekiler, 
bir toplumun sadece sosyal eşit-
likle birlik olamayacağını en güçlü 
oldukları dönemde bile anlayama-
mışlardır.

Başlarına gelecek felaketi göre-
memişlerdir. Bir toplumu sadece 
sosyal adaletle birlik olacağını 
düşünmek çok yanlış bir fikirdir. 
Sosyal adaletin hedefi bireyin 
mutluluğudur. Fakat gözden kaçan 
husus mutlu olan bir bireyin savaş 
anında yan komşusunu koruyaca-
ğını ve vatanı için ölüme koşaca-
ğını garanti etmemesidir. Böyle bir 
toplumda bireyleri birbirine bağla-
yan menfaat bağıdır. Menfaat ça-
tışmasının başladığı anda birbirine 
çok bağlı gibi görünen toplumun 
çil yavrusu gibi dağıldığını dahası 
birbirini yediğini görürsünüz. Bu 
tablo karşısında ancak gaflet için-
de olanlar şaşırır.

Menfaat çıkarına dayalı bir bağ 
ne kadar gevşek ve çürükse mil-
li duygulara dayalı bir bağ ise o 
kadar güçlü ve kuvvetlidir. İnsan-
lar ancak kutsal saydıkları değer-
ler için canını verir. Ancak hedefi 
kutsal bir ülkü olan ordular kesin 
zafere ulaşır. Milli bilinçten yoksun 
bir ordu ne kadar üstün silahlara 
sahip olursa olsun kazanacağı 
zaferler geçici olmaktan öteye 
geçemez ve uğrayacakları akıbet 
kazandıkları geçici zaferlerden çok 
daha şiddetli ve kesin olur.

Türk milliyetçiliğin temel yapı 
taşlarıyla oynanmasına müsaa-
de ettiğimiz müddetçe milletimizi 
birbirine bağlayan bu yüce bağ 
faşistlik olarak gösterilmeye de-
vam edecektir. Bize düşen görev 
bugünkü ihanet planlarını alt üst 
etmek, devletimizin yeniden güç-
lenmesini, Cumhuriyete, vatana, 
millete samimiyetimizi göstermek 
istiyorsak millet olarak her zaman-
kinden daha fazla milliyetçi olmak 
ve bizi var eden değerlere sahip 
çıkmak zorundayız. Çünkü bir 
miras sahip çıkıldığı sürece vardır. 
Sahip çıkılmayan miraslar ise çok 
acı bir şekilde yok olur çok şanlı 
ve büyük olsalar bile.

FARUK BALCI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Balat İşleyen Eller Kadın Kooperatifi Başkanı ve 
üyeleri Kaymakamımız Rahmi BULUT 'u makamında 
ziyaret etti.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ
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Altıeylül Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini 
yürüten Altıeylül Kent Sahnesi tarafından or-
ganize edilen Gezgin Çocuk Tiyatrosu, kırsal 
mahallelerin ardından şimdi de merkez ma-
hallelerde bulunan anaokulu ve ilkokullarda 
öğrencilerle buluşuyor.
TİYATRO İZLEMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK
İLK GÜNKÜ HEYECAN İLE SAHNE ALIYORLAR

  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                      Basın:   161 99 04

Alteylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
ALTIEYLÜL KENT SAHNESİ ÇOCUKLARLA 

BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Milletvekilimiz İsmail Ok’u Sultan Abdülha-
mid Han Gelişim Merkezimizde misafir ettik. 
Kendisine nazik ziyaretleri için çok teşekkür 
ediyor, şehrimiz için yapacağı değerli çalış-
malarda kolaylıklar diliyoruz.

Karesi Belediye
Başkanı Dinçer
Orkan İl Müftü
müz Celal Sür-
geç ve İlçe Müf
tümüz Hasan 
Canlı’yı beledi-
yemizde ağırla-
dık.
Değerli Müftü-
lerimize nazik 
ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür 
ediyor, çalışma-
larında kolaylık-
lar diliyorum

 Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan İl Müftümüz Celal Sürgeç ve 
İlçe Müftümüz Hasan Canlı’yı belediyemizde ağırladık

                          DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   
        1- İHALE USULÜ:
İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden 
artırım yapılarak aşağıdaki listelerde belirtilen Arsa ve 90’lık mobil kırma-eleme tesisi (Konkasör) 
malzemelerin Açık Teklif Usulü ihale ile satışı yapılacaktır.
       2- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

       3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 25.05.2022 Çarsamba günü Saat: 
14.00’te  sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır. 
       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
             İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhale-
lere 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 (c) 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)
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor 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 gerekmektedir.)
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. (266) 662 36 62
    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR
    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.
           6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
           7- İlgililere ilan olunur.

  

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
KARESİ’DE 19 MAYIS Bİ’DOLU KUTLANACAK

- KARESİ’DE 
HERŞEY 

GENÇLER İÇİN
Karesi Belediyesi, 19 
Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı düzenleyece
ği etkinliklerle gençlerle 
birlikte şölen havasında 

kutlayacak. Karesi’de Bi’dolu Etkinlik prog-
ramı ile yazar Kahraman Tazeoğlu ve Gece 
Yolcuları gurubu gençlerle bir araya gelirken, 
Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi açılışı 
gerçekleştirilecek.
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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: “Şükür Sana Ey Şekûr”

“Artık siz beni anın ki ben de sizi ana-
yım. Bana şükredin, bana nankörlük 
etmeyin!” (Bakara, 2/152)
Muhterem Müslümanlar!
Geliniz, şu mübarek Cuma saatinde, 
Cenab-ı Hakkın bizlere ihsan ettiği 
sayısız nimetlerinden bazılarını hep 
birlikte tefekkür edelim:
Yüce Rabbimiz, göklerde ve yerde 
ne varsa hepsini, geceyi ve gündüzü, 
güneşi ve ayı, bütün yıldızları insanın 
hizmetine vermiştir. 
Yağmurun müjdecisi olan rüzgârları 
göndermiş, yağmurla hayat verdiği 
ölü topraktan nice bitkileri, bağları 
ve bahçeleri çıkarmıştır. Denizleri ve 
okyanusları insanın emrine vermiş, 
susuzluğunu giderecek ab-ı hayat 
çeşmeleri ikram etmiştir. Geçiminde 
birçok fayda sağlayan hayvanları in-
sana boyun eğdirmiştir.
Evini ve ailesini, insanoğlu için huzur 
ve dinlenme yeri kılmıştır. 
Ona, iyiyi kötüden ayırt edebilecek 
akıl, hissedebilecek gönül ve nimetle-
rinden istifade edebilecek duyu or-
ganları lütfetmiştir. 
Hak ve hakikat kılavuzu dinleriyle, 
hidayet rehberi kitaplarıyla, ahlak ve 
fazilet örneği rahmet elçileriyle insan-
ları karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır.
Aziz Müminler!
İnsandan beklenen, bitmez tükenmez 
nimetleri kendisine bahşeden Rabbi-
ne şükretmesidir. 
Nitekim yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Artık 
siz beni anın ki ben de sizi anayım. 
Bana şükredin, bana nankörlük etme-
yin!”[1]
Kulluğumuzun en önemli nişanesi 
olan şükür, nimetten evvel onu vereni 
görmek ve düşünmektir.
Yüce Mevla’nın lütuf ve ihsanını ikrar 
etmek, verdiğine rıza göstermektir. Ni-
metlerin kadir kıymetini bilmek, onlara 
kör ve sağır kesilmemektir.
Kıymetli Müslümanlar!

Şükür, sadece dildeki hamd ü sena 
değildir. Şükür, kalpte iman ve teslimi-
yet, akılda tefekkür ve ibret, uzuvlarda 
ibadet ve itaattir. Evet, dildeki “Elham-
dülillah” şükürdür.
 Bütün nimetlerin Allah’tan geldiğini 
bilmek ve nimetlerin en küçüğüne 
bile rıza göstermek şükürdür. İhlasla 
işlediğimiz her hayırlı amel şükürdür. 
Allah’ı anma vesilesi, samimiyet ifade-
si namazlarımız şükürdür. Kötülük ve 
günahlara karşı kalkan olan oruçları-
mız şükürdür. 
Tevhit aşkını ve ümmet olma bilincini 
kuşandığımız haclarımız şükürdür. 
Yüce Yaratanımıza sadakatimizin teza-
hürü zekât, sadaka ve kurbanlarımız 
şükürdür. 
İman, ibadet ve itaatimizi güzel ahlak-
la kemale erdirmek şükürdür.
Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz “Şekûr”dur, kulunun 
salih amellerine fazlasıyla karşılık 
verendir. 
O halde, şükürle Cenab-ı Hakkın rıza-
sına ve sevgisine talip olalım. Ömrü-
müze şükürle bereket katalım. “Niha-
yet o gün nimetlerden elbette sorguya 
çekileceksiniz.”[2] ilahi fermanına 
cânıgönülden kulak verelim. Hesap 
günü gelmeden evvel şükreden bir kul 
olmaya gayret gösterelim. “Hani Rab-
biniz, ‘Eğer şükrederseniz size nime-
timi daha çok vereceğim, nankörlük 
ederseniz hiç şüphesiz azabım pek 
şiddetlidir!’ diye bildirmişti.”[3] ayet-i 
kerimesini çokça tefekkür edelim.
 Bize yakışanın şükür olduğunu ve 
şükrün nimetleri artırdığını unutma-
yalım. Nankörlükten, şükürsüzlükten 
ve kanaatsizlikten Allah’a sığınalım. 
Peygamber Efendimizin bize öğrettiği 
şu duayı dilimizden düşürmeyelim: 
“Allah’ım! Seni zikretmek, sana şük-
retmek ve sana güzelce ibadet etmek 
için bana yardım eyle!”[4]

Günün Ayeti
Sizler Kitab’ı okuduğunuz halde insanlara 
iyiliği emredip kendinizi unutuyor musu-
nuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?
(Bakara, 2/44)

Günün Hadisi
Allah, yarattıklarına daima yumuşak dav-
ranır ve yumuşak davranılmasını sever.
(İbn Mâce, “Edeb”, 9

Günün Duası
Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, 
beni doğruya yönelt ve beni rızıklandır.

(Müslim, “Zikir”, 34) 
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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI

             

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
MİNİK KRAMPONLAR ALTIEYLÜL’DE 

BULUŞUYOR

MİNİK KRAMPONLAR ALTIEYLÜL’DE BULUŞUYOR
Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün 
müşterek olarak düzenlediği İlkokullar Arası Minik Kramponlar Fut-
bol Bahar Turnuvası başladı.

FİNAL 13 MAYIS CUMA GÜNÜ
Altıeylül Belediyesi’nin Gümüş-
çeşme Mahallesi’nde hizmete 
sunduğu halı saha tesisinde 
başlayan İlkokullar Arası Mi-
nik Kramponlar Futbol Bahar 
Turnuvası’nda toplamda 11 takım 
yeşil sahada mücadele etmek 
için buluşacak. 9-13 Mayıs tarih-
lerinde gerçekleşecek turnuvanın 
finali ise 13 Mayıs Cuma günü 
yapılarak final kupası sahibiyle buluşacak.
SPORU, SPORCUYU VE SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLİYORLAR
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Gençlik Haftası etkinlik-
lerimiz kapsamında Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’müz 
ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlerde gençlerimiz ile bir 
araya geleceğiz. Daha önce Gümüşçeşme Mahallemizde hizmete 
sunduğumuz halı sahada gerçekleştireceğimiz turnuvada mücade-
le edecek öğrenci kardeşlerime şimdiden başarılar dilerken spo-
ra, sporcuya ve sağlıklı yaşamı düstur edinmiş herkese imkânlar 
dâhilinde sonuna kadar destekçi olmaya devam edeceğimizi de 
söylemek istiyorum” dedi.                               Haber:H.Öztürk

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Kaymakamımız Sn Turgay Hakan Bilgin ve Milli Eğitim Müdürümüz 
Çetin Keren ile birlikte Altıeylül Ortaokulu öğrencilerinin geliş-
tirdikleri bilimsel çalışmaları inceledik. Bizlerde büyük ve güçlü 
Türkiye’nin yarınları olan gençlerin, en kaliteli şekilde hizmet 
alması ve yetiştirilmesi için tüm emeğimizi bu yolda harcayacak ve 
onlara destek olmaya devam edeceğiz. Kendilerini kutluyor, başarı-
lar diliyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Mutluluklarına ortak olduğumuz Merve & Sercan ile Berna & Emin 
çiftlerine ömür boyu mutluluklar, Güngör ailesinin değerli evlatları 
Ahmet Enver ile Ebubekir’e de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Değerli Basın Mensubu Meslektaşımız  Arkadaşımız 
Mustafa Tetik’in kızı Merve & Sercan çiftimizin nikah 
akdini gerçekleşti. Genç kardeşlerimi tebrik ediyor; 

ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Eğitim Pistimizde Trafik 
Yoğunluğu

7-13 Mayıs #TrafikHaftası sebe-
bi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ve Zabıta ekiplerimiz ilkokul-
larda eğitim gören öğrencile-
rimize trafik eğitim pistimizde 
eğitim veriyor.
 Öğretmenleri eşliğinde eğitim 
pistini ziyaret eden minikleri-
miz, trafik eğitimlerini aldıktan 
sonra, keyifli vakit geçirdiler...


