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2023 YILI İNŞALLAH DURSUNBEY YILI OLUR

17 Ocak 2022 Dursunbey’de Doğalgaz Ateşi Yandı.

Dursunbey - Balıkesir yolu 23 yıllık serüvenini tamamlar 6 yıldır bitirlemeyen 80
km’lik yoldaki tek viyadüğümüz tamamlanır. NOT: Yoldan geçerken viyadüğün
tepesinde 2 kişi çalışıyor gözüküyor. Bu iş 2 kişi ile bitermi derken yakın çekimde kalıplara asılı 2 mont. Dursunbey için düşünen, dertlenen, vatandaşlarımız
bu fotorafı gösterdiler. Karayolları Bölge müdürlüğü 2023 yılı içinde mayıs ayına
kadar bitirileceğini beyan etmişti. Bölge müdürümüze duyrulur.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ SOĞUKLAR BAŞLADI ACİL ÇÖZÜM
Buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’
e, Balıkesir Milletvekillerimize, siyasilere, AKSA Doğalgaz
Balıkesir Bölge Müdürü Ferhat Öztürk’e sesleniyoruz; Tesisatlarını yaptırarak abonelik işlemlerini yaptırmak isteyen
vatandaşlarımız için bu kış zor geçecek. Evlerine doğal gaz
tesisatı bağlatan bazı vatandaşlar gaz açımları için uzunca
süre beklemek zorunda kaldıklarını ve evlerimizde yaşlılarımız
çocuklarımız var, havalarda iyice soğumaya başladı. Mağdur
durumdayız. Yetkililerin bir an önce bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz. dediler.
Haber:H.Öztürk

HEMŞERİMİZ BÜYÜK DAVA ADAMI ŞEHİDİMİZ SİNAN ATEŞ
SON YOLCULUĞUNA ONBİNLER UĞURLADI

Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden
eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cenazesi,
Bursa’da toprağa verildi Ankara’da, cuma namazı çıkışı
uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş için Bursa Ulu Camii’de
cenaze töreni düzenlendi.Cami bahçesinde öğle vakti
kılınan cenaze namazına, Sinan Ateş’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Grup
Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

10 BİN KİŞİ SLOGANLAR EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA YÜRÜDÜ
Ateş, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’na götürüldü. Bu sırada yaklaşık
10 bin kişi, sloganlar eşliğinde mezarlığa yürüdü.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş
(38), dün arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu
yaşamını yitirmiş, olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanlardan U.K., M.U., E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin
ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık
sorguları sürüyor.
Haber:H.Öztürk
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MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY’DEN YENİ YIL MESAJI
MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY’
DEN YENİ YIL MESAJI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Sayın Ramazan TEKE Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin BULUT’u
ve Dursunbey UEDAŞ İşletme Şefi Gökhan
KONAKBAY’ı ziyaret etti. Haber:H.Öztürk

yılı içerisinde, Gazi Meclis’imizin çatısı altında
“Sosyal Medya Kanunu”, “Çevre Kanunu” ve
birçok ekonomik düzenlemeler de olmak üzere 31 kanun teklifini, 49 uluslararası anlaşmanın onaylanmasını yasalaştırdık.
Ülkemizde; insansız savaş uçağı Bayraktar
Kızılelma’nın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, en
yüksek barajımız Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin hizmete girmesi, yerli otomobilimiz TOGG’un seri üretime başlaması, Pençe
Kilit ve Pençe Kılıç Harekatlarımız başta olmak
üzere terörle mücadeledeki başarılarımız,
ATAK Helikopteri, Gökbey gibi birçok yerli ve
milli savunma sanayi ve teknolojisinin hayata
geçmesi bizleri sevindiren yegâne olaylardır.
Balıkesir’imize; yeni öğrenci yurtları, spor
tesisleri, barajlar, okullar, hastaneler, yollar
ve çok sayıda alt yapı ve üst yapı hizmetlerini
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

AMACIMIZ; ÜLKEMİZİ VE ŞEHRİMİZİ
“TÜRKİYE YÜZYILI”NA HAZIRLAMAKTIR
Milletvekili Mustafa Canbey; “İnşallah, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde ülkemizi “Türkiye Yüzyılı” hedefimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada
yepyeni bir dönemi de başlatacağız.” dedi.
Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, yeni
yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

DURSUNBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa 2

Yeni yıl mesajını video şeklinde hazırlayan Milletvekili Mustafa Canbey; “Hep birlikte tarihi
hadiselere şahitlik ettiğimiz 2022 yılını geride
bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri
yine hep birlikte yaşayacağımız 2023 yılına
giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

31 KANUN TEKLİFİNİ, 49 ULUSLARARASI ANLAŞMANIN ONAYLANMASINI
YASALAŞTIRDIK
2022 Yılını TBMM’de ve Balıkesir’imizde
oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla,
çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirdiklerini
söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey; “2022

Bu yıl içerisinde Balıkesir’i karış karış dolaştıklarını söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey;
“Bütün ilçelerini ziyaret ettik.
Balıkesir’imizdeki il ve ilçe teşkilatlarımız,
kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, odalarımız ve sivil toplum kuruşlarımız olmak üzere yaklaşık binin
üzerinde ziyaretler gerçekleştirdik, toplantılar
yaptık.
Amacımız; ülkemizi ve şehrimizi “Türkiye
Yüzyılı”na hazırlamaktır. Çok şükür, bugün 20
yıl öncesine göre çok daha güçlü, çok daha
dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde ülkemizi “Türkiye Yüzyılı” hedefimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada
yepyeni bir dönemi de başlatacağız.” ifadelerini kullandı
Milletvekili Mustafa Canbey mesajın sonunda,
2023 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki
kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur,
sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini
diledi. Haber:H.Öztürk

Dursunbey Metruk Binalardan Kurtuluyor
Dursunbey Belediyesi Dört bir yanda hizmete
devam...Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ‘Hizmet Belediyeciliği’ anlayışıyla gece gündüz
demeden aşkla çalışarak vatandaşlarımızın gönlüne
girmeye devam ediyor... Haber:H.Öztürk
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Dursunbey Belediyesi Dursunbey Metruk Binalardan Kurtuluyor

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri
ilçemiz genelindeki tehlike arz eden metruk
binaları yıkıp, olumsuz durumların önüne
geçiyor.
Son 2 yılda 35 metruk binanın yıkımın gerçekleştiren ekiplerimiz, önümüzdeki süreçte
Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca tespit
edilen metruk binaların yıkımına devam edecek...
Haber:H.Öztürk
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“Balıkesir’in Zafer Kuşağısınız”

Sayfa 3

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü
Cavit Erkılınç, bir mesaj yayımlayarak
basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Genel Müdür Erkılınç’tan Yeni Yıl Mesajı

“Balıkesir’in Zafer Kuşağısınız”

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi”nde gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehri
gençler için hazırladıklarını söyleyerek
“Sizi buradan göndermeye niyetimiz yok.
Siz Balıkesir’in Zafer Kuşağı olacaksınız”
dedi.
Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi
tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin katkılarıyla düzenlenen On
Talks Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi, “Herkes İçin Yapay Zeka” temasıyla gerçekleştirildi. Alanında uzman 12 akademisyen ve
girişimcinin konuşmacı olarak yer aldığı
zirveye, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.

BALIKESİR GENÇLİĞİ İÇİN
DEĞER ÜRETİYORUZ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı
Kerim Gülgönül, “Gençlik Meclisi olarak
hazırladığımız ve bir marka haline getirdiğimiz OnTalks zirvelerinin bugün 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Balıkesir için,
gençlik için değer üretmeye çalışıyoruz.
Çalışmalarımızda desteğini hiçbir zaman
esirgemeyen gençlerimizin ağabeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel
Yılmaz’a da çok teşekkür ediyoruz” dedi.
TÜRKİYE, DÜNYANIN ÇOK ÖNÜNDE
Bin 250 gencin katılım için başvuruda bulunduğu zirveye olan ilginin çok sevindirici

olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Devletteki dönüşüm, özel sektörün
çok önünde. Müthiş bir inovasyon var ve
bunların hepsi yerli. Son 10 senede dijitale
yapılan yatırım ve devletin dijitalleşmesi, dünyanın çok önünde” açıklamasında
bulundu.
BALIKESİR’İN ZAFER KUŞAĞI OLACAKSINIZ
Zamana ayak uydurmadan yapılan işlerin sürdürülebilir olmayacağını söyleyen
Başkan Yücel Yılmaz, “Biz, Balıkesir’i
dönüştürmek istiyoruz. Siz Z Kuşağı değil
Balıkesir’in Zafer Kuşağı olacaksınız. Mezun olduğunuzda iş bulacağınız ortamları
hazırlıyoruz. 1 milyon 453 bin metrekare organize sanayimiz var. Son 10 sene içerisinde 12 bin kişiyi istihdam ettik, önümüzdeki
4 sene içerisinde 40 bin kişiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

SİZİ GÖNDERMEYE NİYETİMİZ
YOK

Balıkesir’i yatırımlarla güçlendirmeyi
hedeflediklerini kaydeden Yücel Yılmaz,
“Sizleri yaşanan dönüşüme daha hızlı
hazırlamak için savunma sanayine, uzay
araştırmalarına ve teknolojiye yatırım
yapan firmaları şehrimize davet ediyoruz.
Balıkesir’de mezun olan öğrencilerimizi göndermeye niyetimiz yok. Üniversite
okumak için başka şehirlere giden öğrencilerimiz de Balıkesir’e geri gelsin istiyoruz”
açıklamasında bulundu.
Haber:H.Öztürk

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının yeni yılını kutladı.
Erkılınç 2022 yılını değerlendirdiği mesajında, “Büyüyen ailemize,
bereketli ve okurlarıyla
güzel haberler paylaşacağı yeni bir yıl diliyorum” ifadesini kullandı.
Genel Müdür Erkılınç’ın
yeni yıl mesajı şöyle:
“Belirsizlikler ve zorluklarla dolu pandemi sürecinin ardından, yoğun gündem ve sıkı iş takvimi ile girdiğimiz 2022’yi geride bırakıyoruz.
33 bin kişinin istihdamına doğrudan katkı
sağlayan Basın İlan Kurumu olarak, geride bıraktığımız yılda basın camiamıza en iyi şekilde
hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık.
Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla geriye dönüp
baktığımızda, ziyadesiyle muvaffak olduğumuzu görüyor ve bunu başardığımıza inanıyorum.
Yüksek motivasyon ve güçlü bir irade ortaya
koyarak, kader birliği yaptığımız tüm gazete ve
dergilerimize doğru bir gelecek projeksiyonu
çizmek adına attığımız her adımın karşılığını
aldık.
Güçlü desteğinizle Türk basın tarihinde dijital
dönüşümü başlatacak hamleleri gerçekleştirdik.
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken
gazeteciliğin yükselen değeri internet haber
sitelerini, taze kuvvet olarak büyük ailemizin
üyesi yaptık.
Bu nedenledir ki gayretlerimizin tamamının
karşılık bulduğu 2022’yi kazanımlar yılı olarak
adlandırıyoruz.
‘Birlikte Çok Güçlüyüz’ diyerek ortak aklı önceledik; iletişimi güçlendirip, paydaşlarımızla
mesaimizi artırarak işlerimizi bereketlendirdik.
Diğer taraftan teknoloji alanındaki gelişmelerin
medyamızı radikal bir dönüşüme her geçen
gün biraz daha zorladığını da görüyoruz.
Bu sebeple Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz; tüm
paydaşlarımızla kurumsal kapasitelerimizi artırmak, gelecek perspektifimizi yenileyerek, tüm
gücümüzle yolumuza kararlı bir şekilde devam
etmek olacaktır.
Büyüyen ailemize, bereketli ve okurlarıyla güzel haberler paylaşacağı yeni bir yıl diliyorum.
Saygılarımla,”
Haber:H.Öztürk
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MUHSİN YAZICIOĞLU
MUHSİN YAZICI- da başlayan üşümesi, 25 Mart 2009
akşamında Keş Dağı’nın doruklarında
OĞLU

Bir hayalim var!
Bütün vatandaşlarımızın ayyıldızlı
bayrağın altında
Faruk Balcı
şerefle yaşadığı bir
Türkiye hayal ediyorum!

donmaya dönüştü.
Çok sevdiği Anadolu’nun sarp, yalçın,
ulaşılmaz, hırçın doruklarında, karın, tipinin ve sisin çevrelediği kaçışı
olmayan bir tuzakta kendisini adadığı
Yüce Allah’a ulaştı.

Bir hayalim var! Başını örten ve açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal
ediyorum!

O, Türk-İslam Ülküsü’nün eşsiz bir
savaşçısı idi. Anadolu’nun bağrında
başlayan, Büyük Türk Milleti’nin bağrında devam eden mücadelesi, İlayı
Kelimetullah davasını yeni hedeflere,
yeni merhalelere taşıdı.
Hayatının her döneminde, karşılıksız
bir adanmışlık duygusu içerisinde,
milli ve manevi değerlerin yücelmesi,
millet ve memleketin bekası için kendi
varlığını ve geleceğini feda edebilmeyi
hayat düsturu olarak gördü.

Bir hayalim var! Türk, Türkmen, Alevi,
Sünni ayrımı olmadan zengin, fakir,
yoksul ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınırsız, kaynaşmış bir Türkiye
istiyorum.
Kısacası Adriyatik’ten Çin settine kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk Dünyası hayal ediyorum!..
Hayal ediyorum!.. Hayal ediyorum!..

Brüksel yollarında ömrünü tüketen
değil, IMF kapılarında sürünen değil,
Avrupa’nın önünde diz çöktürülmüş
bir Türkiye değil, Türk Dünyasıyla
buluşmuş, Türk-İslâm Dünyasına önderlik yapan büyük bir Türkiye hayal
ediyorum!..
Ben Türk’üm! Türk esir olmaz!..
Ben Türk’üm! Türk devletsiz olmaz!..
Ben Türk’üm! Türk bayraksız olmaz!..
Ben Türk’üm! Türk ezansız olmaz!..
Ben Türk’üm! Türk hürriyetsiz olmaz!..
Diyor musunuz?
Diyecek misiniz?
Size soruyorum?
Muhsin YACICIOĞLU’nun 12 Eylül
rejimi dönemiyle Mamak zindanların-

O daima, büyük bir davanın büyük bir
yolun dümdüz bir takipçisi, katıksız,
temiz bir ülkünün saf ve sade lideri
oldu. Ana kucağı, baba ocağından
başlayan karizmatik liderliği tüm ömrü
boyunca devam etti.
Çevresinde ve okulda daima tabii
önderdi.
Tarihimizin en netameli döneminde
müthiş bir önderlik, eşsiz bir kararlılıkla kitlelerin usta yönlendiricisi oldu.
Cesareti, mertliği, ataklığı, soğukkanlılığı ile örnek bir liderlik sergiledi.
Kader onu, karanlık mahfillerin marifetiyle Mamak’a yönlendirdi, işkence
kafesleri, işkence hücreleri onu teslim
alamadı.
Çizgisinden bir milim sapmadı. Zalimlerin önünde diz çökmedi.
Üşüdü ama eğilmedi, soğuk hücrelere
teslim olmadı. 7,5 yıllık zindan hayatı
onu yok edemedi.
Kadere kayıtsız şartsız teslimiyetin
ya da kaderden kaçmanın mümkün
olmayışının tezahürü olarak ilk defa
bindiği helikopter onu dünya hayatındaki sona götürdü.
İhmal, kasıt, beceriksizlik gibi gerekçelerle kavga etmenin şu anda hiç bir
anlamı yok.
Çünkü geriye dönüş yok. O, Hakk’a
yürüdü. Ya da Hak onu katına aldı.
Layık olduğu mertebeye ulaştırdı.
Siyaseti, onun inandığı ve hayatı
boyunca ortaya koyduğu gibi, dünyevi basit kavgaların üstüne çıkarıp,
Allah’ın rızası için millete ve insanlığa hizmet olarak algılayabildiğimiz
zaman hem hayatımızın, hem ölümümüzün değişik bir anlam kazandığını
göreceğiz.
Allah rahmet eylesin Muhsin Başkan...
Mekânın Cennet olsun...

Sayfa 4

Balıkesir Karesi Belediyesi

Karesili anne adayları artık
daha bilinçli!

Balıkesir Karesi Belediyesi
Karesili anne adayları artık daha bilinçli!
Gebelik, Doğum ve Doğum Sonrası süreçlerin ele alındığı Anneliğe Hazırlık Eğitimlerimizi
tamamlayan kursiyerimize sertifikaları Başkan
Yardımcımız Şaban Akkol'un katıldığı tören ile
verildi. “Bilinçli anne, mutlu çocuk, sağlıklı toplum” hedefiyle kurslarımızdan mezun olan anne
adaylarımızı tebrik ediyor, bebeklerini sağlıklı bir
şekilde büyütmelerini diliyoruz.

Büyükşehir’nden mantar
üretimine büyük destek

--BBB’den üreticiye 10 ton kompost
desteği ---Büyükşehir’nden mantar
üretimine büyük destek
---Mantar üretimine ton ton destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarımda lider
Şehir Balıkesir’ sloganıyla başlattığı Kültür Mantarı Yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan 35
kursiyere 10 ton kompost ve 250 torba üst toprak
dağıtımı gerçekleştirdi.
Bu yılda Karesi Halk Eğitim Merkezi ve Burhaniye
Şehit İlyas Arslan Halk Eğitim Merkezi’nde Kültür
Mantarı Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kursiyerlere 10 ton kompost ve 250 torba üst toprak dağıtımı daha yapıldı.
Toplamda 14 ton mantar üreticisine malzeme desteğinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
şehrin üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticinin
kazanması için çabalıyor.
Kompost ve torba üst toprak dağıtımı törenlerine;
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol
Şahin, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Körfez Koordinatörü
Kazım Arslan ve üreticiler katıldı.Haber:H.Öztürk

KAYIP İLANI: Süleyman Demirel üniversitesi

Hukuk fakültesi öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Şevval NURAL
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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: “Hayatın Tekrarı
Yok”

“İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice
yaklaştı; hâlbuki onlar gaflet içinde haktan
yüz çeviriyorlar.” (Enbiyâ, 21/1)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; hâlbuki onlar
gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar.”[1]
Okuduğum hadis-i şerifte de Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Dünyada, bir garip yahut bir yolcu gibi ol!”[2]
Aziz Müminler!
Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salâyla biten ömür, önce yeşeren sonra
da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre
takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o
büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer
geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor.
Aziz Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Nihayet
o gün, bütün nimetlerden mutlaka hesaba
çekileceksiniz.”[3] Evet! Rabbimizin bize
emanet ettiği ömrümüzün bir hesabı var.
Sayılı nefeslerimizin, sıhhatimizin, dünya
nimetlerinin ayrı ayrı suali var.
Bütün yaptıklarımızı belgeleyecek bir amel
defteri, kurulacak şaşmaz bir terazi, hakikati dosdoğru beyan edecek şahitler var.
İşte o gün, zerre miktarı işlenen hayır da
şer de karşılığını mutlaka bulacaktır.
Hiç kimseye zulmedilmeyecek, herkese hak
ettiği tam olarak verilecektir.
Değerli Müminler!
Ömrümüzden bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Vakit, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba
çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya
girmeden amellerimizi gözden geçirme
vaktidir.
Rabbimizin “O gün insana, yapıp önden
gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.”[4] ikazına uyup geride ne
bıraktığımızı ve gelecekte ne yapacağımızı
muhasebe etme vaktidir.
Vakit, dünyevileşme, israf, bencillik ve

sınırsız tüketim arzusuna gem vurma
vaktidir. Yolumuzu doğrultma, yönümüzü
bulma vaktidir. Vakit, vicdan mahkememizi kurup, hakikat aynasında kendimizi görme vaktidir. Bizi ebedi kurtuluşa erdirecek
salih amelleri ömrümüze katma vaktidir.
Hâsılı vakit hayatımızı Kur’an ve sünnet
ölçüsünde yeniden tefekkür etme vaktidir.
Aziz Müslümanlar!
Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın
tekrarı da yoktur. Cenâb-ı Hak bizleri
yapıp ettiklerimizden ve imkânımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden
hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden,
can boğaza gelip dayanmadan, kendimizle
yüzleşelim.
“O gün biz onların ağızlarını mühürleriz.
Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da
şahitlik eder.”[5] buyuran Rabbimize kulak
verip, ahiret için hazırlık yapalım. Allah’ın
bizi her an gördüğü ve bizimle beraber
olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul
hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ile
Rahmân’ın engin merhametine sığınalım.
Kur’an ve sünnet, iman ve ibadet, salih
amel ve güzel ahlak bir ömür hayatımıza
yön versin.
Hutbemi bir ayet-i kerime mealiyle bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes kıyamet için ne
hazırladığına baksın! Allah’a karşı gelmekten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden hakkıyla haberdardır.”[6]

Recep, Şaban, Ramazan Ayı olarak
bilinen Üç Aylar;
23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlamaktadır.
Üç aylardan ilki olan Receb ayı içerisinde Regaib Kandili ve Miraç Kandili gecelerini idrak edeceğiz
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DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin 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 vahyilla

Günün Ayeti

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın,
hakkı gizlemeyin. (Bakara, 2/42)

Günün Hadisi

Bazı insanlar iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilididir. Bazıları da kötülüğün
anahtarı, iyiliğin kilididir. Allah’ın,
iyiliğin anahtarı eylediği kimselere ne
mutlu! Allah’ın, kötülüğün anahtarı
eylediği kimselere de ne yazık!

(İbn Mâce, “Sünnet”, 19)

Günün Duası

Allah’ım! (Günah işleyerek) Kendime

çok zulmettim. Günahları Senden başka
bağışlayacak kimse yoktur. Lütfedip beni
bağışla. Bana merhamet et.
(Buhârî, Deavât, 17; Müslim,“Zikir” 48)

Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

Basın İlan Kurumu
Balıkesir Şube
Müdürü -Gökhan
Eren’den Yeni Yıl
Mesajı

www.balatgazetesi.com

Değerli Basın Mensupları;
Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, 2023
yılının hepimize sağlık,
başarı, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni
ediyorum.
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ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI

Mega Yıldz’da Yılın son gününde Ayın

Personeli Aralık Ödülleri sahiplerini buldu

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
2023’ün ilk encümen toplantısını gerçekleştirdik. Alınan kararların ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını, Altıeylül’ümüzün yaşam
kalitesine katkı sağlamasını diliyoruz. Haber:H.Öztürk

Megayıldız Lokantası sahibi Sinan
Ergüven;Yılın son gününde Ayın
Personeli Aralık Ödülleri sahiplerini bulurken geçtiğimiz aylarda
Altın almaya hak kazanan kıymetli
birincilerimizede plaket ve teşekkür belgelerini takdim ettik.
Değerli Tüm Personelimize ve
siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. Salon Bölümü
Birincimiz Zahide Sargın-Mutfak
Bölümü Birincimiz Hatice Erteç…
Haber:H.Öztürk

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
2023’ün ilk Ak Parti grup toplantımızı ardından Belediye Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah yeni yıl, devam eden yatırımların
hayata geçirileceği, yeni yatırımların yapılacağı, Altıeylül’de yaşamanın çok daha ayrıcalıklı olacağı bir yıl olacak.

KARESİLİ ÖĞRENCİLER SPOR İLE
BULUŞUYOR

KARESİ BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİMDE SPORA DESTEK
Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi tarafından yürütülen
“Karesi’de Eğitimde Spor” projesi kapsamında 25 okula malzeme
dağıtımı gerçekleştirildi. Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu’nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı
Dinçer Orkan, “Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki
parçadır” dedi.
Haber:H.Öztürk

Balıkesirlilerin kendi sesi, gözü, kulağı olan gazete, televizyon, radyo,
internet medyasına ve gazetecilerine sahip çıktığı,yerel yöneticilerin
gazeteciyle mesleği çıkar amaçlı kullanan pespayeleri ayırt edebildiği
bir yıl olması dileğiyle. Meslek camiamızın her bir ferdinin yeni yılınısağlık, mutluluk, başarı dileklerimizle tebrik ediyoruz.

BGC YÖNETİM KURULU

