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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
“Balıkesir Balı Marka Olacak

Balıkesir Balı Marka olacak
---“Balıkesir Balını tümdünyaya tattıraca-
ğız” ---“Bal denildiğinde ilk akla Balıke-
sir gelecek” --- Büyükşehir’den arıcılığa 
teşvik
--- Büyükşehir, arıcılığa 500 bin lira bütçe 
ayırdı --- Arıcılara ahşap kovan dağıtıldı
Balıkesir’de arıcılık, Büyükşehir 
Belediyesi’nin destek ve teşvikleriyle 
yaygınlaşıyor. Bu kapsamda; yüzde 75’i 
Büyükşehir, yüzde 25’i Arı Yetiştiricileri 
Birliği’nden karşılanmak üzere 210 üreti-
ciye 2 bin 100 adet ahşap kovan dağıtımı 
yapıldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, 
2021 yılında arıcılığa 500 bin lira bütçe 
ayırdıklarını söyledi.
Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere her 
türlü tarımsal üretimi destekleme hedefiyle 
yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si, arıcılık faaliyetlerine özel önem veriyor. 
2 bin 480 ton bal üretimi ile Türkiye’de 
7’nci sırada, kovan sayısı olarak ise 170 
bin kovan ile 10’uncu sırada yer alan Balı-
kesir Balını marka haline getirebilmek için 
arıcılara destekte bulunuyor.
Yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 
25’i de Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği
tarafından karşılanarak 8 ilçeden 210 üreti-

ciye, 2 bin 100 adet ahşap kovan desteğin-
debulunuldu. 
DESTEKLERİMİZ ARTACAK
Büyükşehir olarak arıcılığa desteğe hazır 
olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “Sizlerden ricamız; 
Balıkesir’i, Türkiye’de arı ürünleri ve bal 
denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri 
yapmanız. 2021 yılında arıcılara 500 bin 
lira bütçe ayırıyoruz.
BAŞKAN YILMAZ: 
DÜNYAYA ANLATACAĞIZ
Balıkesir Balını tüm dünyaya anlatmak 
istediklerini bunu da yerel dinamiklerle 
birlikte yapacaklarını söyleyen Başkan Yü-
cel Yılmaz “Gönül koyarsak, yol haritasını 
düzgün çıkarırsak bu işin olmaması için 
sebep yok. Rızkınızı helalinden en avan-
tajlı şekilde çıkarmanıza vesile olacak tüm 
somut adımları atacağız. 
Kuzu yetiştiricimize, çiftçimize herhangi 
bir şekilde katma değer üreten tarım ürün-
lerinden ne varsa hepsiyle ilgili müdahale 
ve desteğimizi yapacağız.
Balıkesir’in, Türkiye’yi doyuran ve kendi 
kendine yeten bir il olduğunu tüm ülkeye 
duyuracağız.” açıklamasında bulundu.                     
                                           devamı sayfa 3’de

Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
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AK PARTİ İL KONGERESİNDE

AK PARTİ İL KONGRESİNDE EK-
REM BAŞARAN’LA YOLA DEVAM
AK Parti’nin Balıkesir İl kongresinde tüm me-
sajlar 2023’te yapılacak genel seçime odaklıydı. 
Ekrem Başaran’ın tek listeyle İl Başkanı seçil-
diği kongrede, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Numan Kurtulmuş ve Hamza Dağ, 2023’ü hedef 
gösterdi.
 

AK Parti 7. Olağan İl kongresinde Ekrem Başa
ran tüm delegelerin oyunu alarak yeniden İl 
Başkanı seçildi. Kurtdereli Spor Salonu’ndaki 
kongreye katılım oldukça yüksekti. Pandemi 
kısıtlamalarına karşın salonun hınca hınç dolu 
olduğu gözlenen kongrede sık sık maske ve 
mesafe uyarısı yapıldı.

Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil  Çe-
lik, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ve Belgin 
Uygur’un yanı sıra AK Partili Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkan-
ları, önceki dönem milletvekilleri, eski il ve ilçe 
başkanları, parti teşkilatları ve çok sayıda partili-
nin katıldığı kongrede, AK Parti Balıkesir Koor-
dinatörü Şahin Tin Divan Başkanlığı yapıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıl-
dığı kongrede tüm konuşmacılar 2023 hedefine 
dikkat çekti.
EKREM BAŞARAN: ÖZNESİ: BALIKESİR OLAN
HER KONUNUN TAKİHÇİSİ OLACAĞIZ
2019’da atamayla İl Başkanı olan Ekrem Ba-
şaran, tek listeli kongrede bu kez seçimle İl 
Başkanlığı görevini üstlendi. Başaran partililere 
hitaben yaptığı konuşmada, öznesi Balıkesir 
olan her konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Başaran şöyle konuştu:
“6 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanımız tarafından 
AK Parti İl Başkanlığı’na atandım. O günden 
bu yana tüm gücümüzle bu makamın hakkını 
vermeye çalıştım. AK Parti’yi 2023’e taşıyacak 
kadroları belirlemek için geniş istişarelerde 
bulunduk.
 YÜCEL YILMAZ: 
DEMOKRASİ YERELDEN BAŞLAR
Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, İl kongresinin AK Parti’nin 
bayramı olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, 
parti teşkilatının çabaları sayesinde Büyükşehir 
seçiminin kazanıldığına dikkat çekti. Yılmaz, 
“14 Ağustos 2001’de milletin bağrından doğan, 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu siyasi 
hareket İl kongresini yapıyor. Bu kongre parti-

mizin bayramıdır. Bizler liderine inanan teşki-
latlarla birlikte bir çok işi başardık. Demokrasi 
yerelden başlar; bir ülke bir medeniyet yerelde 
olduğu kadar kuvvetlidir. Sizler sayesinde 31 
Mart 2019’da bu göreve sizlerin desteği ve Cum-
hurbaşkanımızın teveccühüyle seçildik.BAKAN 
VE GENEL BAŞKAN

YARDIMCILARINDAN 2023 VURGUSU
Kongrede daha sonra sırasıyla Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ ve son olarak AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
salondaki partililere seslendi. Pakdemirli, Dağ 
ve Kurtulmuş konuşmalarını 2023 hedefi üzeri-
ne kurguladı. Bakan Pakdemirli, “2023 seçim-
lerinden alnımızın akıyla çıkacağız” derken, 
Hamza Dağ, yeni İl Başkanı ve yönetimi ile tüm 
kadrolara 2023 seçimlerinde çok büyük görev 
ve sorumluluk düştüğüne dikkat çekti. Numan 
Kurtulmuş ise “2023, Türkiye’nin en önemli seçi-
mi olacak. Bu geceden itibaren yeni ekibin 2023 
seçimleri için çalışmaya başlaması gerekiyor” 
dedi.

AK PARTİ’DE İL YÖNETİMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla ka-
tıldığı kongrede, yeni seçilecek İl Başkanı ve eki-
bini kutladı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından 
yapılan seçimde Ekrem Başaran İl Başkanı oldu. 
Başaran’ın İl Yönetimi şu isimlerden oluştu:
Abdullah Altıntaş, Ahmet Acaroğulları, Ali Kama, 
Bekir Yurttekin, Bülent Yıldız, Cüneyt Ermişler, 
Cüneyt Kara, Çağrı Yılmaz, Edip Eşref Esen, Ek-
rem İnce, Emine Aslanboğa, Emine Ergün Erol, 
Emre Yeşilağaç, Erdem Eryılmaz, Erol Çetin, 
Fatih Güngör, Gonca Erdem, Gülşah Bayazit, 
Hakan Aka, Havva Çelik, Haydar Aydın, Hülya 
Ayyıldız, Hüseyin İlhan, Hüseyin Murat Uysal, 
İshak Babaç, Kumru Yıldız Işık, Mehmet Akif 
Kaynakoğlu, Mehmet Aydemir, Mehmet Barış, 
Mehmet Fatih Beyoğlu,, Mehmet Fatih Ünlü, Mu-
hammet Sadık Ünal, Mustafa Çanakçı, Mücahit 
Genç, Nail Bakioğlu, Naim Bostan, Nuri Çak-
mak, Nuri Kaya, Nurten Arslan, Recep Kalafat, 
Ruhşan Genç, Semra Akyüz, Seyit Alper Kaya, 
Sezai Doğan, Şevket Demiraslan, Tayfun Deniz, 
Türkan Özcan, Vahdettin Çiftçi, Yusuf Erarslan.
İL DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
Hasan Demiraslan, Kemal Büyükakın, Hasan 
Saraç, Ali Davran, Cengiz Yücel Özek.
İL PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU
 ASİL ÜYELERİ
Musa Yılmaz, Zekai Kafaoğlu, Ahmet Sağlam.
BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ ASİL
Ekrem Başaran, Meral Cengiz, Muhammed Zahid 
Bayram, Yücel Yılmaz, Ayşe Tülay Artürk, Ebru 
Habib, Şuay Nilhan, Mesut Özdemir, Alperen 
Bozdağ, Kasım Bostan, Yusuf Hocaoğlu, Din-
çer Orkan, Ömer Munis, Hasan Avcı, Mehmet 
Doğan, Ekrem Umutlu, Merve İncük İşgören, Ali 
Gür, Namık Kemal Gedikoğlu. Haber:H.Öztürk

 

Dursunbey Kaymakamlığı
Kıymetli Vatandaşlarımız,

Salgının yayılımı hala devam etmek-
te. Lütfen kurallara uymaya devam 

edelim. 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve 
Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçek-
leştirildi.
Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılıkla Mü-
cadele Konulu Toplantı Kaymakamımız 
Rahmi BULUT Başkanlığında, Cumhu-
riyet Savcısı Muzaffer Mete TOKLU ve Da-
ire Amirlerinin Katılımıyla Kaymakamlık 
Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

 T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT
Kıymetli Vatandaşlarımız,
Salgının yayılımı hala devam etmekte. 
Lütfen kurallara uymaya devam edelim. 
Unutulmamalı ki bu süreci ancak tedbirle-
re uyarak atlatacağız. Haber:H.Öztür.
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“Balıkesir Balı Marka Olacak

EN KALİTELİ PROPOLİSİ ÜRETİYORUZ
Kabakdere Mahallesi’nde bulunan Ana Arı ve 
Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’nde
gerçekleştirilen dağıtım töreninin açılış konuş-
masını yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal
Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, hedef-
lerinin arı yetiştiricilerini teşvik ederek
Balıkesir’i arıcılık ve arı ürünleri konusunda bir 
marka haline getirmek olduğunu vurguladı.
Arı üreticilerine vermiş olduğu destekler nede-
niyle Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden
Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mus-
tafa Yazıcı, arıcılığın Balıkesir için önemli bir
gelir kaynağı olduğunu kaydetti. Türkiye’de en 
kaliteli propolisin, Balıkesir’de üretildiğini
söyleyen Mustafa Yazıcı “Propolis üretimimizi 
Yücel Başkanımızın bizlere vermiş olduğu
destekle daha da ileriye götüreceğiz.” dedi.

BALIKESİR BALI MARKALAŞACAK
Göreve başlayalı yaklaşık 2,5 ay olduğunu ve 
bu sürede Büyükşehir Belediyesi ile 20’ye
yakın proje yaptıklarını belirten İl Tarım ve Or-
man Müdürü Erkan Alkan “Balıkesir balının
markalaşması için Büyükşehir Belediyesi ile 
ortaklaşa güzel projeler ürettik. Ben özellikle 
Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Balıkesir Balının
markalaşması noktasında güzel işler yapaca-
ğız.” açıklamasında bulundu.
DESTEKLERİMİZ ARTACAK
Büyükşehir olarak arıcılığa desteğe hazır ol-
duklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz “Sizlerden ricamız; Balıkesir’i, 
Türkiye’de arı ürünleri ve bal denildiğinde ilk
akla gelen şehirlerden biri yapmanız. 
2021 yılında arıcılara 500 bin lira bütçe ayırıyo-
ruz.
Desteğimiz her geçen yıl sizlerin çabalarınıza 
bağlı olarak artacak. Şehrimizi, arı ürünleri
konusunda marka haline getireceğiz ve bu sek-
törde Balıkesir ürünleri kaliteli ve güvenilir
olarak bilinecek. Bu konuda yapılması gereken 
her şeyi yapacak gücümüz var.” dedi.

BBB, DENİZ SUYUNU İÇME SUYUNA  DÖNÜŞTÜRÜYOR

     ---Deniz suyundan içme suyu 
--- BBB, deniz suyunu içme 

suyuna dönüştürüyor
Türkiye’nin en büyük deniz suyu-
nu içme suyuna dönüştüren Mar-
mara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nin kapasitesi, Başkan Yücel 
Yılmaz’ın talimatıyla 4 bin metreküpten 
6 bin metreküpe çıkarıyor. Tesis bu sa-
yede kışın 4 bin yazın da yaklaşık 120 
bin kişinin içme suyu ihtiyacını kesinti-
siz karşılayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar 
Belediye Başkanı Süleyman Aksoy 
ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, 
içme suyu ihtiyacı denizden karşılayan 
Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nde incelemelerde bulundu. 
Kışın 4 bin yazın da 120 bin kişinin 
içme suyu ihtiyacını karşılayan Avşa 
Adası’ndaki su artırma tesisinin ka-
pasitesi, Başkan Yılmaz’ın talimatı ile 
4 bin metreküpten 6 bin metreküpe 
çıkarılıyor. 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TESİSİ Avşa 
Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 

özelliğinin deniz suyunu içilebilir hale 
getirmesi olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Yılmaz, “Tesiste denizden alınan 
tuzlu su bir takım filtrelerden geçiril-
dikten sonra yüksek devirli pompalarla 
membranlardan süzülerek ham su ha-
line dönüşüyor ve minerallerle beraber 
suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı yö-
netmeliğe uygun olarak çeşmelerden 
akıyor. 
4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu 
anda Türkiye’nin en büyük denizden 
su arıtan tesisi. Kış nüfusu 4 bin, yaz 
nüfusu da yaklaşık 120 bin kişiye çıkan 
Avşa Adamızda iklim değişikliği ve 
pandemi döneminde artan ihtiyaçlar-
dan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin 
metreküpe çıkartma kararı aldık. 
Kapasite artırımını yapmak için ihale-
miz sonuçlandı, yüklenici firmaya da 
yer teslimi yapıldı.
 Türkiye’de ilk olarak yapılan ve tek-
nolojisi geliştirilen tesisimiz hayırlı 
olsun” dedi.

 BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR 
Vatandaşlara verdikleri sözleri tuta-
bildikleri için çok mutlu olduklarını 
dile getiren Marmara Adalar Belediye 
Başkanı Süleyman Aksoy, “Geçen yıl 
adamızın yüksek kesimlerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın susuz kalması bizle-
ri üzmüştü. 
Tesisin kapasite artırımına başlaması 
ile birlikte artık yüksek kesimlerimiz 
susuz kalmayacak inşallah. Kapasite-
miz arttıktan sonra inşallah Avşa Ada-
mız seneler boyu su sıkıntısı çekmeye-
cek. 
Vatandaşlarımın adına Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok 
teşekkür ediyorum” dedi   HABER:H.ÖZTÜRK

 Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet toplantısı gerçekleştirildi.

T.C. Dursunbey
 Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi 
BULUT Başkanlığında 

Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis 

Heyet toplantısı 
gerçekleştirildi.
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VATANI SEVMEK
VATANINI SEVMEK
Bir kimsenin doğup 
büyüdüğü; bir mil-
letin hâkim olarak 
üzerinde yaşadığı, 
barındığı, gerekirse 
uğrunda canını vere-
ceği toprak bütününe 

vatan denilmektedir. 
Vatan sevgisiyse Üzerinde doğup 
büyüdüğü ve hayatını geçirdiği bu 
topraklar için gerektiğinde hayatını 
feda edebilme, tüm sosyal ve ekono-
mik haklarından feragat edebilme 
duygusunu vatan sevgisi olarak ta-
nımlayabiliriz. Vatan sevgisi, en asil, 
en yüce sevgilerden biridir. Gerek-
tiğinde vatan için savaşmakta vatan 
sevgisinin bir tezahürüdür. 

Bizler vatan uğrunda kanlarıyla 
destanlar yazan, şehitler ve gazilerle 
dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecda-
dımızın bu vatan topraklarını bizlere 
nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisin-
deyiz. Vatan, uğrunda her fedakârlığı 
göstereceğimiz en değerli varlığımız-
dır. Türk Milleti’nin vatanına olan 
sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir ger-
çektir ve milletimizi diğer milletler 
arasında üstün kılan en asil özellik-
lerden birisidir. Bununla birlikte her 
Türk, milletinin menfaatlerini kendi 
menfaatlerinden, milletinin geleceği-
ni kendi geleceğinden üstün tutan bir 
anlayışa, derin bir millet sevgisine 
sahiptir. Türklerin, diğer tüm millet-
lere örnek olması gereken vatan ve 
millet sevgisi, bize şanlı tarihimizin 
en önemli miraslarından birisidir. 

Medeniyetlerin oluşumunda, mad-
di unsurlar kadar milli ve manevi 
değerlerde önemlidir. Bunu sebeple 
de insanın doğasında olan maddi ve 
manevi unsurlara önem verilmek 
zorundadır. Bireylerini milli, manevi 
ve ahlaki değerlerine bağlı yetiştiren 
toplumların, çağın gereği olan geliş-
melere de duyarlı oldukları takdirde, 
başarılı olacaklardır. 
Dil, din, tarih, örf, adet ve gelenek-
ler, aile kurumu, kutsal zaman ve 
mekânlar, bayrak, vatan, istiklal 
marşı gibi milli ve manevi değerlerin 
oluşturduğu kültürün oluşumuna 
dikkat edildiğinde bu değerlerin, 
birbirinden ayrılamayan bir bütün 
olduğu görülmektedir. 

İnsanlar fert olarak bir meskene, otu-
racakları bir yuvaya muhtaç olduk-
ları gibi millet olarak da bir vatana 
muhtaçtırlar. Evsiz barksız insanların 
dünyada huzur içerisinde yaşamaları 
mümkün olmadığı gibi, vatansız in-

sanların da huzur ve saadet içerisinde 
yaşamaları mümkün değildir. Onun 
için de: “Allah kimseyi dünyada 
vatansız, ahirette imansız etmesin.” 
denilmiştir. Milletler, dünyada huzur, 
saadet ve güven içerisinde yaşayabil-
meleri için mutlaka bir vatana muh-
taç oldukları gibi, dinlerini rahatça 
yaşayabilmeleri, çocuklarını istedik-
leri şekilde eğitebilmeleri için de bir 
vatana muhtaçtırlar. 

“Ben vatanımı seviyorum, vatanper-
verim” gibi sadece kuru iddialarla 
vatan sevgisi olmaz. Şair Abdulhak 
Hamid’in der ki: “Vatanını seven, ona 
hizmet eder ve bununla övünür, ifti-
har eder”. Hz. Ali: “Şahsınıza kötülük 
eden bir düşmanı affediniz. Lakin 
vatanınıza ve milletinize kötülük 
eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.” 
der. Süleyman Nazif: “Vatan sıhhate 
benzer, değeri kaybedilince anlaşılır” 
der.
Yurt edinmede, devlet kurmada yete-
nekli olan şanlı ecdadımız, üzerinde 
yaşadığımız Anadolu topraklarını 
kanlarını ve canlarını feda ederek va-
tan edinmişler, asırlarca İslam’ın bay-
rağını burada dalgalandırmışlardır. 
Sonra da edindikleri bu vatanı canla-
rından aziz bilmişler, korumak için 
her türlü fedakârlığa katlanmışlardır. 
Onlar görevlerini en güzel şekilde 
yapmışlar, sonra bu emaneti kendile-
rinden sonra gelen nesillerin omuz-
larına devretmişlerdir. Vatan sevgisi 
çeşitli tesirler altında zamanla artar 
veya eksilir. Vatan sevgisi vatanından 
uzakta yaşayan vatandaşlarımızda 
daha çok görülür. Onlar vatanların-
dan binlerce kilometre uzakta ya-
şasalar da vatanlarını hiçbir zaman 
unutmazlar ve hep vatan hasretiyle 
yanıp tutuşurlar, daima vatanlarının 
dertlerini kendilerine dert edinirler. 

İnsanların bir vatana sahip olmaları 
kolay değildir. Sahip olduktan sonra 
onu korumak daha da zordur. Atala-
rımız vatanımızı korumak için tarih 
boyunca her türlü fedakârlığa kat-
lanmışlar, binlerce şehit vermişlerdir. 
Adeta her karış toprağını şehit kanıy-
la sulamışlardır. Merhum Mehmet 
Akif bir dörtlüğünde bu gerçeği şöyle 
ifade eder: 

Bastığın yerleri toprak diyerek geç-
me, tanı. 
Düşün altında binlerce kefensiz 
yatanı. 
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır 
atanı. 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet 
vatanı. 

FARUK BALCI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı;Kaymakamımız 
Rahmi BULUT,  ziyaretlere devam ediyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Bakanımız ve Genel Müdürümüz Balıkesir’de
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli 
ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey, 
bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için 
Balıkesir’e geldiler.
Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey Böl-
ge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Bölge Müdü-
rümüz Birol Dündar’dan çalışmalarımız hakkında 
bilgiler aldı. İleriye dönük çalışmalarımız hakkın-
da istişarelerde bulunuldu.
Bölge Müdürümüze; Bölge Müdür Yardımcıla-
rımız Nejdet Güdül, Aşkın Ozan Aydın, İbrahim 
Metin, Şube Müdürleri ile Balıkesir İşletme Mü-
dürü eşlik etti.

FARUK BALCI

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Bakanımız ve Genel Müdürümüz Balıkesir’de 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Dursunbey Orman İş-
letme Müdürü Hasan KİLİVAR’ı ,Alaçam Orman İşletme 
Müdürü Kemal YALÇIN’ı, Dursunbey Folklor Araştırma 
Eğitim ve Turizm Derneği Başkanı Ali İNCE’yi ve Avukat 
Osman BILDIR’ı ziyaret etti.

HER TÜRLÜ KAŞE 
Hızlı kaşe siparişi BALAT GA-
ZETESİ TEL: 0542 204 91 55
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“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 vahyillah
                

   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.

-

Günün Ayeti
Andolsun, eğer onlara, Gökleri ve 

yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizme-
tinize kim verdi? diye soracak olsan 
mutlaka, Allah diyeceklerdir. O halde 

nasıl(haktan) döndürülüyorlar?
(Ankebût, 29/61)

Günün Hadisi
Ateş odunu yedigi (yaktığı) gibi, 
hased de iyilikleri yer (yok eder). 
Su, ateşi söndürdugü gibi sada-
ka da kötülükleri söndürür (yok 

eder). Namaz mu’minin nurudur. 
Oruç da Cehennem’den koruyan 

bir siperdir (kalkandir).
(Ibn Majah, “Zühd”,22)

    Günün Duası
Allahım! Kalplerimizi birleştir. 
Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yolla-
rına ilet. 
Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar 
ve büyük günahların açığından da 
gizlisinden de uzaklaştır.
(Ebu Dâvûd, “Salât”,182)

 Cuma Hutbesi: “Gençlerimiz: En 
Büyük İmkân ve Zenginliğimiz”
 “İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin 
kıymetini bilin!” (Hâkim, Müstedrek, IV, 
341)

Muhterem Müslümanlar!
Gençlik, insan ömrünün baharıdır. 
Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, 
güç ve heyecanın zirvede olduğu dö-
nemdir. 
Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye 
dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, 
aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara 
dönüşecektir.
 Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) “İhtiyar-
lık gelmeden önce gençliğin kıymetini 
bilin!”[1] uyarısında bulunur. Sevgi-
li Peygamberimizin müjdesine göre, 
Allah’a kulluk bilinciyle yetişen genç, 
dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi 
altında korunacaktır.[2]
Sevgili Genç Kardeşim!
Sen, şimdi hayatının en kıymetli anında-
sın. Aziz milletimizin ve insanlığın umu-
dusun. 
Zira sen, Hz. İbrahim’in tevhid müca-
delesini, Hz. İsmail’in teslimiyetini, Hz. 

Yusuf’un onurunu, Ashâb-ı Kehf’in 
samimiyetini ve Hz. Muhammed 
Mustafa’nın (s.a.s) hak davasını kuşan-
dığı çağdasın. 
Hz. Asiye’nin imanını, Hz. Meryem’in 
ahlâkını, Hz. Hatice’nin cesaretini, Hz. 
Âişe’nin ilim aşkını gönlüne nakşede-
cek yaştasın.
Genç Kardeşim!
Sen, bu topraklarda imanından aldığın 
güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdü-
ğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapıla-
rını İslam’a açtın. 
İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in 
muştusuna nail oldun. 
Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mü-
cadelesinde yedi düvele karşı koydun. 
15 Temmuz’da devletimizin bekası ve 
milletimizin selameti için canından ca-
nanından geçtin ama vatanını hainlere 
teslim etmedin.
Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudu-
muzdur. 
Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zen-
ginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için 
ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği 
ve sevgiyi hak etmektedir.
 Onların insanlığa faydalı, millî ve 
manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ide-
al sahibi fertler olarak yetişmeleri için 
hep birlikte gayret gösterelim.

Hutbemi imanları ve erdemli duruşla-
rıyla Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen 
Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i keri-
meyle bitiriyorum: 
“Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış 
birkaç genç yiğitti. Biz de onların hida-
yetlerini artırmıştık!”[3] 

1418. Ebû Mâlik el-Eş’arî’den (ra) riva-
yet edildiğine göre Resûlullah şöyle 
buyurmuştur:Temizlik, imanın yarısıdır. 
“Elhamdülillâh (Hamd Allah’a mahsustur.)” 
(demeninsevabı), amel terazisini doldurur. 

“Sübhânallâhi vel-hamdülillâh (Allah’ı nok-
sansıfatlardan tenzih ederim, O’na hamd 
ederim.)” sözleri(nin sevabı ise) yerle gök
arasını doldurur.(M534 Müslim, Tahâret, 1)
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Balıkesir AK Parti 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Balıkesir 7. Olağan 
Kongresi yapıldı

Balıkesir AK Parti 7. Olağan İl Kongresi 
dün Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Kongre’ye tek liste ile gidilirken 
Başkan Ekrem Başaran güven tazeledi. 
Kongreye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’da katıldı. 
Kongreye canlı bağlanan Cumhurbaşka-
nı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan; AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına, 
tüm yönetime ve Balıkesirlilere sevgi ve 
saygılarını sunduğunu ifade etti. Kurtdereli 

Spor Salonunu hınça hınç doluran AK Parti 
sevdalılarının büyük bir birlik ve beraber-
lik sergiledikleri gözler önüne serildi. AK 
Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran 
kongrede yaptığı konuşmada; “Kongremize 
canlı yayın bağlantısıyla teşrif eden Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ a şükranlarımızı 
sunuyor, her daim Reisimizin ardından ge-
lerek engelleri aşmak için elimizden gelen 
tüm gayreti göstereceğimize söz veriyoruz. 
Elhamdülillah kongrelerimizi teşkilatımızın 
bayram günü, düğün günü kabul eden bir 
aile olarak düğünümüzü coşkuyla gururla 
gerçekleştiriyoruz” dedi. devamı sayfa2’de

Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar
Dursunbey’de Doğalgaz İçin Tarihi Karar
Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında ola-
ğanüstü toplanan Dursunbey Belediye Meclisi, 
ilçeye doğalgaz getirilmesi için tarihi bir karara 
imza atarak oy birliği ile Başkan Bahçavan’a tam 
yetki verdi.
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın olağa-
nüstü meclis oturumu çağrısıyla Belediye Meclis 
Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 

dağıtım lisansı verilen Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım 
bölgesine Dursunbey ilçe merkezini dahil edilmesi hususunda lisans ge-
nişleme başvurusu için işbirliği yapılması ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 
ile Dursunbey Belediyesi’nin ortak hareket etmesi amacıyla Belediye Baş-
kanına yetki verilmesi konusu Meclis Üyeleri tarafından görüşülerek oy 
birliği ile kabul edildi. Dursunbey’de ilk etapta taşıma sistemi ile kurulacak 
olan Doğalgaz sisteminin, önümüzdeki yıllarda BOTAŞ hatta bağlanmasının 
hedeflendiği ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Doğalgaz 
tanklarının yerleştirileceği bölgenin de Belediye tarafından tahsis edileceği-
ni söyledi.


