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28 MAYIS SEÇİM 2.TURA KALDI

 

• Cumhurbaşkanı 
Erdoğan yüzde    49.51
• Kılıçdaroğlu 
               yüzde     44.88
• Oğan yüzde          5.17
• İnce yüzde            0.44
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhur-
başkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar 
günü ikinci tura gidileceğini açık-
ladı.
YSK başkanı Ahmet Yener: Seçim 
2'inci tura kaldı
YSK'ya gelen verileri açıklayan Yener, 
saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandıkları-
nın yüzde 100 oranında açıldığını, yurt 
içi katılım oranının 88,92 olduğunu 
belirtti. ”Şu anda kesin olmayan geçici 
sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın 
Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 ve Sayın 
Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy 
aldığı görülmüştür. Kesin sonuçların 
ilanından sonra yurt dışında oy verme 
işlemlerinin 20 Mayıs’ta başlayacağını 
kaydeden Yener, “Yurt içinde ise 28 
Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Bu 
dönemde de birinci tur oylamada ol-
duğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının 
radyo ve televizyondaki konuşmaları 
için kura çekimi ve konuşmaları ger-
çekleştirilecektir.

DURSUNBEY CUMHURBAŞKANI TERCİHLERİ...
RECEP TAYYİP ERDOĞAN       76,69     14867
KEMAL KILIÇTAROĞLU           17,27       3343
SİNAN OĞAN                             5,07         982

 Ekrem Gökay Yüksel– 
Milliyetçi Hareket Partisi 

–İsmail ok-  Belgin Uygur- – Mustafa Canbey- – Ali Taylan Öztaylan- 

Cumhuriyet Halk Partisi Ensar Aytekin- Serkan Sarı- Burak Dalgın- 
–                                                                                   (Deva Partisi) 

Turhan Çömez- İyi Parti

2023 Seçimleri ile seçilen tüm milletvekillerimize Balıkesir’imize hizmet etmelerini bekliyor ve başarılar 
diliyoroz.
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DURSUNBEY HABERLERİ
14 MAYIS ANNELER GÜNÜ

Büyükşehir’den ‘Karayolu Trafik Haftası’ 
etkinlikleri 

Büyükşehir’den ‘Karayolu Trafik Haftası’ 
etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi “Karayolu Trafik 
Haftası” kapsamında; şehir merkezi, Ban-
dırma ve Edremit’te stantlar kurarak hem 
sürücüleri bilgilendirdi hem de öğrenciler 
için öğretici etkinlikler düzenledi.
Şehir genelinde trafik güvenliğini sağlaya-
cak birçok uygulamayı devreye alan Balı-
kesir Büyükşehir Belediyesi her yıl Mayıs 
ayının ikinci haftası, hafta boyunca kutla-
nan “Karayolu Trafik Haftası” kapsamında; 

şehir merkezi, Bandırma ve Edremit’te 
etkinlikler gerçekleştirdi. Büyükşehir Bele-
diyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler 
Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri kurdukları stantlarda; 
vatandaşları bilgilendirdi, öğrencilere yö-
nelik de uygulamalı kısa eğitimler düzen-
lendi.
 

Eğitimlerin sonunda öğrencilere trafik 
kurallarını ile ilgili öğretici olması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır-
lanan oyuncaklar ile hediyeler dağıtıldı. 
Şehir Merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü ile 
birlikte İstasyon Meydanı’nda denetimlerde 
bulunan Ulaşım Denetleme Şube Müdürlü-
ğü ekipleri; yolculara ve sürücülere trafik 
kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Dursunbey Belediyesi 
14 Mayıs Anneler günü vesilesi ile Beledi-
ye Başkanımız Ramazan Bahçavan tara-
fından, Balat İşleyen Eller Kadın Koope-
ratifine hazırlattırılan tel kırma bileklikler, 
Beyaz masa ve Zabıta ekiplerimiz tarafın-
dan ilçemizin çeşitli bölgelerinde anneleri-
mize hediye edildi...

DURSUNBEY BELEDİYESİ
KADIN KOOPERATİFİMİZ  ÜRETİYOR

Dursunbey Belediyesi 
Kadın Kooperatifimiz Üretiyor
Belediyemiz koordinesinde kurulan 
Balat İşleyen Eller Kadın Kooperati-
fimiz bir çok alanda üretime devam 
ediyor. 
Kooperatif bünyesinde ev eriştesi 
üretimine başlayan kadınlar, ürün-
leri ülke genelindeki bir çok nokta-
ya pazarlayacaklar.
Kooperatif faaliyetlerinde ve eriş-
te üretiminde kendilerine destek 
olan Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan'a teşekkür eden Balat 
İşleyen Eller Kadın Kooperatifi 
koordinatörü Sevgi Ağralı ilk üre-
tilen partinin Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire 
Başkanlığına gönderileceğini ifade 
etti.#ÜretenTürkiye
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   ŞEHİT AİLELERİMİZE VE GAZİLERİ-
MİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ” 

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI Dt. EKREM BAŞARAN: 
“MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGILIYIZ

-Büyükşehir enerjisini güneşten alacak Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi, 10 bin metrekarelik 
Çayırhisar Yerleşkesi’nin çatısına güneş enerji 
santrali kuruyor. Santral sayesinde Büyükşe-
hir Belediyesi hem 6 milyon liralık enerji ürete-
rek tasarruf sağlayacak hem de 1,5 ton karbon 
salımını engelleyecek.

İNSANA VE DOĞAYA SAYGILI ŞEHİR Başkan 
Yücel Yılmaz’ın “İnsana ve doğaya saygılı 
şehir” vizyonuyla çalışmalarına yön veren 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 
yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam 
ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji 
üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı hedefle-
yen Büyükşehir şimdi de Bigadiç Yolu üzerin-
de bulunan Çayırhisar Yerleşkesinin çatısına 
güneş enerji santrali kuruyor.

İHTİYAÇ DUYULAN ENERJİ GÜNEŞTEN SAĞ-
LANACAK Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve 
Onarım ile Kent Estetiği dairelerinin bulun-
duğu yaklaşık 10 bin metrekarelik Çayırhisar 
Yerleşkesine 1 MW DC gücünde güneş enerji 
santrali kurmak için çalışmaları başlatan Bü-
yükşehir, bu sayede bir yandan hizmet binası-
nın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılarken diğer 
yandan da belediye bütçesine katkı sağlaya-
cak. 5 BİN 600 AĞAÇ KURTARILACAK Yıllık 1 
milyon 200 bin kilovatsaat üretim ile ortalama 
800 hanenin elektrik tüketimine eş değer elekt-
rik üretecek olan güneş enerji santraliyle yıllık 
yaklaşık 6 milyon liralık enerji üretilerek ta-
sarruf sağlanması planlanıyor. Yılda 5 bin 600 
ağacı kurtararak çevre için pozitif bir değer 
oluşturacak güneş enerji santrali, Balıkesir’in 
karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak 
ve 1,5 ton karbon salımını engelleyeceK.

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞ-
KANI Dt. EKREM BAŞARAN: 
“MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAY-
GILIYIZ ve HER BİRİNE AYRI AYRI 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ.”
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Ba-
şaran, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 
28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası 
bir değerlendirme yaptı.

EKREM BAŞARAN: “BALIKESİR, CUMHUR 
İTTİFAKI İLE MECLİSTE GÜÇLÜ BİR ŞE-
KİLDE TEMSİL EDİLECEK”

Başaran yaptığı açıklamada gerek 
Balıkesir’de, gerekse Türkiye genelinde 
millet iradesinin sandığa güçlü bir şekilde 
yansıdığını söyledi. Başkan Başaran, “Ül-
kemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi 
şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. 
Balıkesir’de seçimlere katılım Türkiye 
ortalamasının da üzerinde yaklaşık %92 
ye yakın bir katılımla gerçekleşmiştir onun 
için tüm Balıkesirlilere ayrıca gönülden 
teşekkür ediyorum. 
Henüz kesin sonuçlar belli olmamak-
la beraber, açık ara önde bulunuyoruz. 
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 
Balıkesir’de AK Parti yüzde 34.55 oy ora-
nıyla 4 Milletvekilimizi meclise gönderiyo-
ruz. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüzde 8,16 
oy oranıyla 1 Milletvekili çıkarması sonu-
cu Cumhur İttifakı olarak Balıkesir olarak 
yine güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde temsil hakkını kazanmış olduk. 
Yine kesin olmayan seçim sonuçlarına 
göre Türkiye genelin de Cumhur İttifa-
kı olarak 321 Milletvekili olarak mecliste 
yeterli çoğunluğu ulaşmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.

“MİLLETİMİZİN CUMHURBAŞKANIMIZA 
DESTEĞİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM 
EDİYOR”
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da 
değerlendiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı 
Dt. Ekrem Başaran, “Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri ile ilgili oy sayım süreci devam 
ediyor. 
Yurt dışı oyların sayımı sürüyor. Hem yurt 
içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli 
olmasının, hem yurt dışı oyların sayımı-
nın biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. 
Cumhurbaşkanlığı seçimde açık ara önde 
olduğumuzu biliyoruz. 
Daha tam sonuçlar açıklanmadığı için 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilk turda kazanacağına olan 
inancımız devam ediyor. Milletimiz tercihi-
ni ikinci tura kalmasından yana yaptıysa 
onun da
başımızın üzerinde yeri var. Türkiye se-
çimlere katılım oranıyla demokrasiye olan 
bağlılığını bir kez daha göstermiştir. 
Seçimlere böyle bir katılım tarihimizde yok. 
Rabbimize şükür ki kayda değer üzüntü 
verici bir hadise yaşanmadan bu seçimi 
tamamladık” dedi.
EKREM BAŞARAN, “YOL ARKADAŞLARI-
MA, AK SEVDALILARA GÖNÜLDEN TE-
ŞEKKÜR EDİYORUM.”
AK Parti Teşkilatları olarak seçim dönemin-

de yoğun ve etkili bir çalışma sergiledikle-
rini belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem 
Başaran, “Sandığa sonuç olarak milletimi-
zin iradesi tecelli ediyor. Tam bir demokra-
si şöleni şeklinde gerçekleşen seçimlerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 
AK Parti Balıkesir’de seçim çalışmalarında, 
oy kullanma sürecinde ve sandık başında 
görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza, 
Ak davamızın gönüldaşlarına, yol arkadaş-
larıma canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Büyük gayret gösterdiler ve göstermeye 
de devam ediyorlar.
 Ayrıca, en büyük teşekkürü Sandık başına 
giden ve tercihini sandığa yansıtan vatan-
daşlarımın her birine ediyorum. 
Tercihini bizden yana kullanan kardeşleri-
mize de şükranlarımı sunuyorum. Kazanan 
Seçim tabloların ötesinde ülkemiz olmuş-
tur. Milletimiz olmuştur. 
Türkiye milli iradenin üstünlüğüne bağlı-
lığını bir kez daha ispatlamıştır. Ülkemiz 
hem siyasi hak ve özgürlüklerinin kulla-
nımı, hem seçim sisteminin güvenilirliği 
bakımından dünyaya örnek olacak bir 
işleyişe sahiptir. 
Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman 
milli iradenin kararına saygı duyduk. 
Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan 
sonraki seçimlerde de saygı duyacağız” 
dedi.
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AVCI’’ ALTIEYLÜL ‘DE ÇOCUK OYUNLARI UNUTTURULMUYOR

ALTIEYLÜL’DE ÇOCUK OYUNLARI 
UNUTTURULMUYOR

Altıeylül Belediyesi’nin katkılarıyla ger-
çekleştirilen “Geleneksel Çocuk Oyunları” 
etkinlikleri sayesinde çocuk oyunları unut-
turulmuyor. Yağ satarım bal satarım, mendil 
kapmaca ve kaleli yakan top oyunları okullar 
arası yapılan müsabakalarla hem unuttu-
rulmuyor, hem de yarışma haline getirilip 
çocuklar eğlenceli zaman geçirme fırsatı 
buluyor.

Altıeylül Belediyesi öncülüğünde Altıeylül 
Belediyesi Gençlik Müdürlüğü, Altıeylül 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıeylül İlçe 
Gençlik Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
82 okul 1462 öğrencinin katılımıyla Altı-

eylül Geleneksel Çocuk Oyunları ödül tö-
reni Bahçelievler’de bulunan Açık Yüzme 
Havuzu’nda düzenlenen törenle gerçekleşti-
rildi.
Final ve Ödül törenine Altıeylül Kaymaka-
mı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan Avcı, Gençlik Spor İl Müdürü 
Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Altı-
eylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Abdüllatif Özer, Altıeylül Milli Eğitim 
Müdürü Çetin Keren ve Altıeylül İlçe Gençlik 
Spor Müdürü Ahmet Akan katıldı.

Geleneksel hale gelen Altıeylül Çocuk 
Oyunları’nda Altıeylül ilçesinde 82 okulun 
katılım sağladığı etkinlikte, 2-12 Mayıs tarih-
leri arasında 2. Sınıflar “Yağ Satarım Bal Sa-
tarım”, 3. Sınıflar, “Mendil Kapmaca”, 4. ve 5. 
Sınıflarda “Kaleli Yakan Top” müsabakaları 
Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi, 
Altıeyül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve 
Altıeylül ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği 
ile yapıldı.
“GELENEKSEL OYUNLAR UNUTULMUYOR”
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “82 
okul 1462 öğrencinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen Altıeylül Geleneksel Çocuk Oyunları 
ödül töreninde siz gençlerimizle birlikte 
olmaktan mutluyum. Değerlerimize sahip 

çıkan müdürlüklerimiz sayesinde unutul-
maya yüz tutmuş çocuk oyunları bu sayede 
hem unutulmuyor hem de gelecek nesillere 
aktarılıyor” dedi
“GENÇLER SİZLER BİZİM GELE-
CEĞİMİZSİNİZ”

Başkan Avcı, “Gençler sizler bizim geleceği-
mizsiniz, sizler bizim yarınlarımızsınız, sizler 
ne kadar kendinizden emin olursanız bizler 
de yarınlar için o kadar emin o kadar rahat 
oluruz.
  

Onun için sizleri yetiştiren ailelerinize, siz-
lere emek veren öğretmenlerinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bugün burada ödül alan 
çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu.
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DURSUNBEY BELEDİYESİ
Trafik Haftası EtkinlikleriTÜRK DEVLETLERİ

Dursunbey Belediyesi 
Trafik Eğitim Parkurunda Trafik Haftası Etkin-
likleri
Dursunbey Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda 
Polis ve Zabıta ekiplerimiz trafik haftası etkin-
likleri çerçevesinde minik öğrencilerimize;
-Trafik kurallarının önemi 
-Trafik işaret levhalarının anlamları
-Yayaların yaya geçitlerinde karşıdan karşıya 

geçişlerde uyması gereken kurallar
-Sürücülerin uyması gereken kurallar 
-Okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kural-
lar ile ilgili trafik eğitimi veriyor…

Dursunbey Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çevremizi güzelleştirmeyi çok seviyor
#Dursunbey genelinde park, bahçe ve yeşil 
alanlarımızda çevre temizliği, çiçek bakımı ve 
çim biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyo
r...#İşimizGücümüzDursunbey

9- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER)
Hun devletinin ege-
menliğinde yaşayan 
Sibirler, VI. yüzyıl 
başlarında
Avarların baskısıyla 
batıya göç ederek, 
Ural dağlarının gü-
ney doğusuna
ve Kafkasya’ya 
yerleştiler. Hazar 
Türklerine karışarak, 
Hazar Devletinin asıl 

kitlesini oluşturdular.
* Sabar-Sasani ittifakı oluşturuldu. Birlikte, 
Bizans ile savaştılar. Anadolu’ya akınlar 
yaptılar.
* Bugünkü SİBİRYA adı, Sibir Türklerinden 
gelir.
* VI. yüzyılda Doğu Avrupa’ya ilerleyerek, 
Bizans ve Sasani Devletleriyle mücadele 
ettiler.
* 557’te Avarlarla yaptıkları savaşta yenile-
rek dağıldılar ve tarih
sahnesinden silindiler.
10-  TÜRGEŞ DEVLETİ 630-766
* Türgeşler, Göktürk devletinin 630’da  yı-

kılmasıyla serbest kaldılar.
Maveraün Nehir bölgesinde, BAGA TAR-
KAN liderliğinde Türgiş Devleti’ni
kuruldu. Balasagun, başkent yapıldı. Kut-
luk devletinin kurulmasıyla da
yeniden II. Göktürk hakimiyetine girdiler.
* 717 yılında Türgeşlerin başına Sulu Ka-
ğan geçti. Emeviler zamanında;
Müslüman arap ordularının İç Asya’da iler-
lemesini durdurdu. 724
yılında ikinci Emevi saldırısını önledi.
* Sulu Kağan zamanında  ilk defa para 
bastırıldı. Parayı ilk kullanan Türk devleti 
Türgeşlerdir.
* Kül-Çor, Çin’in oyununa geldi; Sulu 
Kağan’ı 739’da öldürterek, Türgeşlerin 
başına geçti.
* Türgeşler, 766 yılında Karlukların ege-
menliğine girdiler. * Yerleşik yaşamı be-
nimsediler.
*Türk tarihinde, ilk parayı kullanan Türgeş-
ler olmuştur.
* İslamiyet’in Orta Asya’da yayılmasını bir 
süre engellediler.
* Sürekli İslam ordularıyla mücadele eden 
Türdeşler, Museviliği benimseyen ilk Tür 
devletidir.

11- BULGARLAR 665-1399
Avrupa Hun, Ak Hun, Gagauz ve Ogur 
Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk 
topluluğuna BULGAR denir. Bulgar kelime-
si “Karışmak” anlamında kullanılmaktadır. 
Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyinde
toplanan karışık Türk boyları Kubat Ka-
ğanın önderliğinde birleşerek, Göktürk 
Devleti yıkıldıktan sonra; “Büyük Bulgarya 
Devletini” kurdular. Kubat 665 yılında öldü. 
Hazar saldırısı karşısında Büyük Bulgarya 
boy ve budunları dağıldı.
11.1.Tuna Bulgar Devleti 679-1018: Büyük 
Bulgariya Devleti yıkıldıktan sonra Tuna 
boylarına yerleşenler Asparuh Han önder-
liğinde 679 yılında, Tuna Bulgar Devletini 
kurdular. Bu yörede yaşayan Slavlarla
karıştılar. Ancak devlet yönetiminde Bul-
garlar hakimdi.
Bizans devletiyle iyi komşuluk yaptılar. 718 
yılında Müslüman ordularının İstanbul’un 
kuşatması üzerine Tuna Bulgarları, Bi-
zans’aaskeri bakımdan destek oldular.
Kurum Han döneminde Bizans’la aralarıa-
çıldı. Tuna Bulgarları, 814 yılında İstanbul’u 
kuşattılar. Bu kuşatma sırasında Kurum 
Han öldürüldü.
 Avarlardan sonra, İstanbul’u kuşatan ikin-
ci Türk kavmi Tuna
Bulgarları olmuştur.
Umurtag Han, babası Kurum Han’ın tahtına 
oturdu. Bu dönemde Tuna Bulgarları en 
parlak ve güçlü dönemini yaşadılar.
Kuzeyden göç eden Slavlar, bölge halkın 
çoğunu oluşturdular. Zamanla
Slavlaşmaya başladılar ve 864 yılında yö-
netimi alan Boris Hanzamanında Hrıstiyan-
lığı kabul ettiler.Bizanslılar 1018 yılında, 
Tuna Bulgar Devletine saldırdı ve kendi
hakimiyeti altına aldı.
Bulgarlar XIV. yüzyılda Osmanlıların ege-
menliğine girdiler.
Bugünkü Bulgaristan Türkleri, Osmanlılar 
zamanında balkanlarayerleşmiş olan Türk-
lerdir.

11.2. İtil (Kaman) Bulgar Devleti 958-1399: 
Büyük Bulgarya Devleti yıkıldıktan sonra 
Volga=İtil havzasına yerleştiler. Bir süre 
Hazarlarabağlı yaşadılar.  Hazar Devletinin 
yıkılmasıyla; 958 yılında İtil(Kaman=Volga) 
Bulgar Devletini kurdular.

11.2. İtil (Kaman) Bulgar Devleti 958-1399: 
Büyük Bulgarya Devletiyıkıldıktan sonra 
Volga=İtil havzasına yerleştiler. Bir süre 
Hazarlarabağlı yaşadılar.  Hazar Devletinin 
yıkılmasıyla; 958 yılında İtil(Kaman=Volga) 
Bulgar Devletini kurdular.

Verimli topraklar üzerinde tarım yaptılar. 
Başkentleri olan Bulgar’ı odönemin en 
önemli ticaret merkezi haline getirdiler. Ku-
zey İpek Yolunu kontrol ettiler.* Almış Han 
zamanında; Müslüman oldular. Müslüman-
lığı ilk kabul eden Türk toplumudur.
* 1236 yılında Moğol hakimiyetine girdiler.
                                 Prof.Ahmet Doğan
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 Büyükşehir, Şehit Birol Koç 
Caddesi’nin asfaltını yeniliyor

Büyükşehir, Şehit Birol Koç 
Caddesi’nin asfaltını yeniliyor
--- Büyükşehir, deforme olan caddeleri 
yeniliyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır 
şehir merkezinin trafik yükünü çekerek deforme 
olan caddelerde asfalt yenileme hamlesini hız 
kesmeden sürdürüyor. Altay ve Atay Caddeleri-
nin ardından Şehit Birol Koç Caddesi’nde işlem-
lerini sürdüren Büyükşehir, çalışmalarını kısa 
zamanda tamamlayacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Karesi ve 
Altıeylül ilçelerinde başlattığı sıcak asfalt ham-
lesine hız kesmeden devam ediyor. Deforme 

olmuş, kullanım ömrünü yitirmiş caddelerin 
asfaltını bir bir yenileyen Büyükşehir Belediyesi 
Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekip-
leri; Karesi ilçesi Altay ile Altıeylül ilçesi Atay 
Caddelerinin ardından şimdi de Altıeylül ilçesi 
Plevne Mahallesi’nde bulunan Şehit Birol Koç 
Caddesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yü-
künün çok fazla olduğu caddede öncelikle trimer 
kazısı gerçekleştiren ekipler, sıcak asfalt serim 
işlemlerine de başladı. 

Çok uzun bir cadde olduğu için etaplar halinde 
çalışmalarını yürüten Büyükşehir ekipleri, cad-
denin yüzde 50’sinden fazlasında çalışmalarını 
tamamladı. Caddenin geri kalanında da çalış-
malarını aralıksız yürüten ekipler, asfalt serimini 
tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışmala-
rını da gerçekleştirecek. Buradaki çalışmaların 
bitmesinin ardından Karesi ilçesi Çengel Cad-
desi ile Altıeylül İlçesi Soma Caddesi’nde asfalt 
yenileme çalışmaları başlatılacak.

TÜRKİYE’NİN UFKU
TÜRKİYE’NİN UFKU

Yeni bir dünya kuru-
luyor ve Türkiye’nin 
bu dünyada alacağı 
yer, kimliği, kültü-
rü, tarihi ve bunlara 

bağlı olarak geliştireceği 
stratejilerle belirlenecek. İşte bu ne-
denle de, Türkiye’nin gerek devlet, 
gerekse toplum olarak geçmişte ol-
duğu gibi bugün de, tarihin kendisine 
yüklediği misyonu benimsemesi ve bu 
misyona uygun bir milli strateji geliş-
tirmesi gerekiyor. Çünkü başta Balkan-
lar olmak üzere, Ortadoğu, Kafkaslar 
ve Orta Asya Türkiye’den çok şey 
bekliyor.
İnsanların büyük bölümünde, içinde 
bulundukları dönemde mevcut olan 
ülke sınırlarının hiç değişmeyeceği 
yönünde bir inanış vardır. Haritaya 
baktıklarında, gördükleri dünyanın hep 
öyle kalacağını sanırlar. Kendi ülkeleri-
nin ya da komşu ülkelerin sınırlarının, 
sanki hiç değişmemek üzere belirlen-
miş olduğunu düşünürler.
Oysa dünya üzerindeki ülkelerin sı-
nırları sık sık değişir. Bu sınır deği-
şiklikleri ise, çoğunlukla dünyayı ya 
da en azından bir bölgeyi köklü bir 
biçimde etkileyen dönüm noktaları 
sonucunda olur. Bu dönüm noktala-
rının modern çağdaki en belirginleri, 
Napolyon Savaşları’nın ardından gelen 
Viyana Kongresi, ardından 1878’deki 
Berlin Anlaşması, sonra da 1. Dünya 
Savaşı’ydı. Bütün bu dönüm noktala-
rında, özellikle de 1. Dünya Savaşı’nda, 
dünyanın coğrafyası büyük ölçüde 
değişti. 
Çok milletli imparatorluklar yıkıldı, 
yerlerine (çoğu yapay olan) milli dev-
letler kuruldu, özellikle de Ortadoğu ve 
Balkanlar’da yepyeni bir harita ortaya 
çıktı. İnsanların çoğu, bu savaş so-
nucunda oluşan haritayı da istikrarlı 
ve kalıcı bir harita sandılar, ancak bu 
harita da fazla uzun ömürlü olamadı ve 
2. Dünya Savaşı ile bir kez daha köklü 
bir değişime uğradı. 
2. Dünya Savaşı’nın ardından da Batı 
ve Doğu blokları sabit kaldı, ama 
1960’larda gelişen dalga ile çoğu 
Afrika’da yer alan onlarca yeni devletin 
kurulmasını sağladı. Dünyanın siyasi 
haritası, radikal bir biçimde bir kez 
daha değişime uğradı.
Pek çok insan, sözünü ettiğimiz tüm 
bu dönüm noktalarında dünyanın artık 
“ideal” haritaya kavuştuğunu düşün-
dü, ama her seferinde bunun ardından 
yeni bir dönüm noktası ve yeni bir 
revizyon geldi. Bu tarihsel gelişim bize 
önemli bir gerçeği gösterir; Tarihin hiç-
bir döneminde dünyanın ideal ve kalıcı 

siyasi haritasının oluştuğunu öne 
sürmek ve böylece statükonun değiş-
meyeceğine hükmetmek mümkün, ya 
da en azından akılcı değildir.

Kuşkusuz stratejik açıdan önemli olan 
tek gelişme harita değişikliği de değil-
dir. Ülkelerin sınırları sabit kalsa da, 
güçleri, etkileri ve rejimleri değişebilir 
ki, bu da yine dünyanın siyasi çeh-
resinin büyük bir değişime uğraması 
anlamına gelir. 
Dolayısıyla, bugün de içinde yaşadı-
ğımız dünyanın siyasi haritasının ve 
güç dengelerinin “ebedi” olduğunu 
düşünmek ve buna dayanarak durağan 
ve statükocu bir strateji belirlemek, bir 
ülke açısından önemli bir yanlış olur. 
Özellikle de dünya siyasal sisteminin 
değişime uğradığı, taşların yerinden 
oynadığı ve “dünyanın yeniden ku-
rulduğu” büyük kırılma dönemlerine, 
her türlü olasılığı hesaplayan geniş bir 
vizyonla bakmak gerekir.
İçinde yaşadığımız dönem ise, tam 
da sözünü ettiğimiz türden bir kırılma 
dönemidir.
 Birçok taş yerinden oynamıştır ve 
bu taşların hareketlerine müdahalede 
bulunulmaz ve “nasıl olsa bir şekilde 
çökerler” diye düşünürseniz, o takdir-
de ortaya çıkan kompozisyon, büyük 
ihtimalle menfaatlerinize uygun olma-
yacaktır. Yani menfaatinize uygun bir 
düzenlemeyi, ancak taşların hareketle-
rine müdahalede bulunarak elde edebi-
lirsiniz.
Türkiye’nin tarihsel mirası, Balkan-
lar, Kafkasya ve Ortadoğu’da önem-
li bir hayat sahası oluşturmaktadır. 
Osmanlı’nın tek mirasçısı olan Türkiye, 
sözünü ettiğimiz kırılma döneminin en 
yoğun olarak yaşandığı bu bölgede, 
geçmişte olduğu gibi bugün de, tarihi 
mirasına sahip çıkarsa taşları yerinden 
oynatabilir. 
Türkiye’nin stratejik ufku, Osmanlı 
mirasına sahip çıkmasıyla orantılı ola-
rak gelişecektir. Çünkü dünyanın yeni 
bir Osmanlı İmparatorluğu’na ihtiyacı 
vardır. 21. asır, bu mirasın tekrar ayağa 
kaldırılacağı “Türk-İslam Dünyası”nın 
asrı olacaktır.
Kısacası bir kez daha yeni bir dünya 
kuruluyor ve Türkiye’nin bu dünyada 
alacağı yer, kimliği, kültürü, tarihi ve 
bunlara bağlı olarak geliştireceği stra-
tejilerle belirlenecek. İşte bu nedenle 
de,
Türkiye’nin gerek devlet, gerekse 
toplum olarak, geçmişte olduğu gibi 
bugün de, tarihin kendisine yüklediği 
misyonu benimsemesi ve bu misyo-
na uygun bir milli strateji geliştirmesi 
gerekiyor.

Faruk Balcı   
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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: “Kadın ve Erkek: 
Hürmete Layık, Saygın Varlık”

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocukları-
mızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” 
(Furkân, 25/74)

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 
şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphesiz 
sizi bir erkek ile bir kadından yarattık…”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Pey-
gamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizin 
en hayırlınız ailesine en güzel şekilde dav-
ranandır…”[2]
Aziz Müminler!
15 Mayıs Pazartesi günü Uluslararası Aile 
Günü’dür. Aile, kadın ve erkeğin şeref ve 
haysiyetini koruyacak, helal dairesinde 
yaşamasını sağlayacak en önemli kurum-
dur. Aile, Rabbimizin kullarına bahşettiği, 
kişinin ruhuna huzur, gönlüne sürur veren 
en büyük nimetlerden biridir. Aile, insan 
neslinin devamını ve korunmasını sağlayan 
muhkem bir kale, güvenli bir sığınaktır.  
Aile, kadın ve erkek arasında şahitlerin 
huzurunda gerçekleştirilen meşru bir nikâh 
akdiyle kurulur. Kadın, aile yuvası kurunca 
anne olur; anne olunca da cennet onun 
ayaklarının altına serilir. Anne, merhametin, 
şefkatin ve fedakârlığın adıdır. Sevgi ve 
muhabbetin kaynağıdır. Erkek, aile ocağı 
kurunca baba olur. Baba, adalet, huzur ve 
güven demektir. Ailenin direği, sarsılmaz 
dayanağıdır. Anne ve baba insanın varlık 
sebebidir.
Kıymetli Müslümanlar!
İslam’a göre evlilik dışı nikâhsız birlikte-
likler zinadır. Zina, dinimizin haram kıldığı 
büyük günahlardan biridir. Ne yazık ki, nice 
insanlar zina sebebiyle heder olmaktadır. 
Nice yuvalar zina nedeniyle yıkılmaktadır. 
Nice umutlar ve hayaller zina yüzünden 
sönmektedir. Nitekim Yüce Rabbimiz 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 
“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece 
çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”[3]

Değerli Müminler!
Ne hazindir ki toplumun temel taşını oluş-
turan aile yapısı her geçen gün fıtrata aykırı 
yıkıcı etkilere daha fazla maruz kalmaktadır. 
Nikâhsız birliktelikler özendirilmektedir. 
Sosyal medyadaki uygun olmayan içerikler 
ile bazı televizyon dizi ve programları, aile 
yapısını tehdit etmektedir. Böyle bir zaman-
da bizlere düşen, aile içi huzur ve güveni 
tesis etmek için daha fazla sorumluluk 
almaktır.

Aziz Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayele-

rinden birisi de sevgi ve saygıya, sadakat 
ve güvene dayalı güçlü bir aile yapısı inşa 
etmektir. Bu kapsamda İslam, aile üyele-
rinin her birisine ayrı ayrı sorumluluklar 
yüklemektedir.   

Eşlerin birbirine karşı sorumluluğu, evliliği 
bir rekabet haline dönüştürmemek, birbir-
lerini Allah’ın emaneti olarak görmektir. 
Varlıkta ve darlıkta, sevinçte ve tasada 
birbirine destek olmaktır. Anne babanın 
sorumluluğu, çocuklarına milli ve manevi 
değerlerimizi öğretmektir. Onlara zaman 
ayırmak, sevgilerini göstermek, güvenli 
ve huzurlu bir aile ortamı sunmak, iyi bir 
gelecek hazırlamaktır. Çocukların sorumlu-
luğu ise, anne babanın hakkını gözetmektir. 
Onlara güzel söz söylemek, merhametle 
muamele etmektir. Onlara “öf!” bile deme-
mek, onların hayır dualarını almaktır.

Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz, kadını kadın, erkeği erkek 
olarak yaratmıştır. Kadın, kadın olarak; 
erkek de erkek olarak her türlü hürmete 
layık, saygın birer varlıktır. İnsanın temiz 
fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın anla-
yışların tamamı, ilahi iradeyi yok sayarak 
insanın yaratılışına müdahale etmektedir. 
Fıtratı bozmaya yönelik davranışlar, özgür-
lük söylemlerinin arkasına sığınılarak asla 
meşru hale getirilemez. Dinimizin kadın ve 
erkeğe bakışıyla uyuşmayan yanlış anlayış 
ve tercihler, aile yapısını bozmakta, insan 
neslini ifsat etmekte, toplumu felakete sü-
rüklemektedir.

Muhterem Müslümanlar!
Aile yapımız sarsıldığında millet varlığımızı 
devam ettirmemiz mümkün değildir. Dün 
olduğu gibi bugün de bizleri güçlü kılacak 
ve her türlü zararlı akımlardan koruyacak 
yegâne sığınak ailedir. Öyleyse, dünyadaki 
cennetimiz olan ailemizin kıymetini bilelim. 
Aile yapımızı tehdit eden her türlü zararlı 
akım karşısında uyanık olalım. Her alanda 
olduğu gibi aile hayatında da dinimizin 
emrettiği ilkelere içtenlikle bağlı kalalım. 
Ailemizde nezaket ve zarafeti, şefkat ve 
muhabbeti, hayâ ve iffeti hâkim kılmak için 
daha çok gayret edelim.

Hutbemi Kur’an-ı Kerim’de yer alan şu 
duayla bitiriyorum: “Ey Rabbimiz! Eşleri-
mizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl 
ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara 
önder eyle.”[4]

Günün Ayeti
İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikle-
ri yüzünden karada ve denizde düzen 
bozuldu; böylece Allah -dönüş yap-
sınlar diye- işlediklerinin bir kısmını 
onlara tattırıyor.(Rûm, 30/41) 

Günün Hadisi
Müslüman bir ağaç dikerse, ondan 
yiyen her insan ve de hayvan için 
kendisine sadaka sevabı verilir.
(Buhârî,“Edeb”, 27) 

Günün Duası
Bize bu dünyada da iyilik, güzellik ve 
nimet yaz, ahirette de. Biz Sana yönel-
dik...(A’râf, 7/156)
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KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ORKAN

HA GAYRET
UZATMALARA 

KALDI
Balıkesir -Dursun-
bey yolunun tek 

Viyadük çalışmaları 
hızlandı.14 Mayıs 
kadar tek şeritden 
trafiğe açılacağı 

belirtiliyordu.

  AK Parti milletvekiliDr.Mustafa Canbey

 

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü  Orman Yangınlarıyla Mücadele 
Eğitimlerimiz Tamamlandı…
Bölge Müdürümüz Kemal Kayı-
ran, beraberindeki Bölge Müdür 
Yardımcısı Nejdet Güdül ile birlik-
te; Orman Yangınlarıyla Mücadele 
Şube Müdürü Osman Onat’ın 
başkanlığında, Şube Müdürlüğü 
Mühendislerinin eğitimci ola-
rak katıldığı, #ÖnceTedbiriniAl, 
#KendiniKoru, #YangınaEngelol 
vb. konularla birlikte Orman Yan-

gınlarında kullanılacak araç, gereç ve tüm teçhizatın kullanımı ile 
ilgili bilgilerin işlenilerek uygulamalı tatbikatların yapıldığı eğitime 
katıldı.
Eğitime katılan Bölge Müdürümüz; Son yıllarda yaşanan iklim den-
gesizliği nedeniyle artan mevsim sıcaklarının orman yangınlarının 
çıkmasında büyük etkisi olduğunu belirterek olası yangınlara karşı 
daha dikkatli ve hassas olmamız gerektiğini, ayıca orman yangıları-
na erken ve etkin müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Eğitimde, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Hasan Kilivar, Alaçam 
Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz ve İşletme Müdürlüğü-
nün Teknik Personelinin yanı sıra Orman Muhafaza Memurları ve 
sahada çalışan işçi personel hazır bulundu. Balıkesir/Dursunbey

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ 
Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimlerimiz TamamlandıDr. Mustafa Canbey

Ülkemiz ve Balıkesir’imiz, 14 Mayıs 
seçimleriyle bir demokrasi şölenini 
daha alnının akıyla tamamlamıştır. 
Aziz milletimizin kararı başımız 
gözümüz üstünedir.
21 yıldır her seçimde olduğu gibi 
sandıktan çıkan sonuçları titiz 
biçimde değerlendirerek gerekli 
adımları atacağız.
Çünkü biz sırtını sadece milletine 
yaslayan, milletimizle omuz omuza 
yürüyen AK kadrolarız. Bunun için 
milletimiz 21 yıldır teveccühünü 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan ve AK Parti’mizden yana göstermektedir.
İnşallah iki hafta sonra tekrardan sandık başına gideceğiz ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yine milletimizin 
takdiriyle 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.
Bu vesileyle 14 Mayıs seçimlerinde şahsımı tekrardan milletvekili 
yapan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Balıkesirimiz için her 
alanda yeni bir heyacan ve üstün bir gayretle çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz. Önceliğimiz; hemşehrilerimizin her türlü sorununda 
yanlarında olmak ve önemli yatırımların şehrimize kazandırılması 
için gece gündüz çalışmak olacaktır.
Balıkesir’imizde seçilen diğer milletvekillerimizi kutluyor, gece 
gündüz demeden kapı kapı, mahalle mahalle çalışma yürüten tüm 
teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum.
Şimdi tekrardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
için tüm gücümüzle çalışma vaktidir. 28. Yasama Dönemi hayırlı 
uğurlu olsun. Dağılsın bulutlar, Mazlumlar söylesin şarkılarını
Başlasın Türkiye Yüzyılı 

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI 
Ülkemizin ve milletimizin geleceği için ailecek oyumuzu kullanarak 
vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Vatandaşlarımızın bizlere 
verdiği emaneti layıkıyla taşımaya devam edeceğiz. Bugün gerçek-
leştirdiğimiz seçimin vatanımız ve milletimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

KARESİ hazır, BALIKESİR hazır!
Hep birlikte #TürkiyeYüzyılı’na yürüyoruz.

#DoğruZamanDoğruAdam


