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ALTIEYLÜL TÜM EKİPLERİYLE SAHADA
81 kırsal ve 13 merkez mahalle olmak üzere

 94 mahallede karla mücadele ediyor.

ALTIEYLÜL TÜM EKİPLERİYLE SAHADA
Balıkesir’de yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte meydana 
gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için Altıeylül Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 kırsal ve 13 merkez 
mahalle olmak üzere 94 mahallede karla mücadele ediyor.
TUZLAMA VE YOL AÇMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını 

hızlandıran Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde 7/24 
tüm personeliyle hizmet veriyor.
 Gece saatlerinde başlatılan tuzlama ve yol açma çalışmaları ara-
lıksız sürerken ara yollar ve kaldırımlar da vatandaşların ulaşımı ve 
güvenliği için aralıksız temizleniyor. 
Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm ihbarları 
değerlendiren Altıeylül Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ TÜM 
PERSONELİYLE SAHADA

Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere 
ilgili tüm birimlerin sahada ve Altıeylül’ün 
hizmetinde olduğunu dile getiren Başkan 
Avcı, çalışmalara aralıksız devam ettikleri-
nive merkez-kırsal tüm mahallelerde kar ile 

mücadeleyi hızlandırdıklarını dile getirdi. 
Yapılan çalışmaları sahaya çıkarak incele-
yen Başkan Avcı “Yaklaşık olarak son otuz 
yılın en yoğun kar yağışını yaşıyoruz. Ekip-
lerimizin geceden başladığı kar ile mücadele 
çalışmaları da aralıksız sürüyor. Altıeylül’de 
merkez ve kırsal mahallelerin tümünde yol 

açma ve tuzlama çalışmalarımız devam edi-
yor. Fen İşleri Müdürlüğü’müz ve sahadaki 
diğer müdürlüklerimizin tüm personeli kar 
ile mücadele çalışmalarında Altıeylül sakin-
lerinin hizmetinde 7/24 esasına göre hizmet 
ediyor; gecesini gündüzüne katarak özverili 
bir çalışma yürütüyor. 

 Bizler de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun; bizler Altıeylül Beledi-
yesi olarak sahadayız. Gece-gündüz kar ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız da acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde 444 06 
09 Altıeylül Çözüm merkezi ile 0533 154 01 01 WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamaları üzerinden belediyemize ulaşabilirler” dedi.



                  
19  ŞUBAT  2021                  Sayfa 2Balat Balat 

 

BALAT GAZETESİ
Fiatı : 1TL.  Abone: 100 Tl. CUMA Günü

 Çıkan  Siyasi Gazete

SAHİBİ  //  RAHMİ KİREÇ-
www.Balatgazetesi.com

HABER KORDİNATÖRÜ Tel.: 662 65 55
SORUMLU YAZI İŞLERİ  MÜDÜRÜ  TUĞÇE 

KİREÇ Sayfa Editörü Hüseyin ÖZTÜRK
DİZGİ: BALAT GAZETESİ

 MUHABİR: Süleyman MERCAN 
  MUHABİR :Hüseyin HAZAR   ADRES:ADNAN 
MENDERES BULVARI ECZALI SK. No. 9 DURSUNBEY

RAHMİ KİREÇ   0542 204 91 55
BASIM YERİ  BALAT GAZETESİ VE  MATBAASI

Dursunbey Belediyesi Zor 
Günde de yanınızda

Gazetemiz Gönüllüleri ;Seyitali Çeşme-Ömer 
Filiz- Necati Seçal--19.02.2021   Sayı:1106)

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından 
Şehit edilen Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Altıeylül ilçemize bağlı Çandır 

Mahallesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Valiliği
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır 
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı 
teröristler tarafından Şehit edilen Uzman 
Çavuş Ümit Gıcır, Altıeylül ilçemize bağlı 
Çandır Mahallesi’nde düzenlenen törenle 
son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın ce-
nazesi sabah saatlerinde uçakla Balıkesir 
9’uncu Ana Jet Üssü’ne getirildi. 
Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinin 
önünde helallik alınan Şehit Uzman Çavuş 
Ümit Gıcır’ın cenazesi daha sonra Altıeylül 
ilçemize bağlı Çandır Mahallesi’ne getirildi.
Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın 
babası Musa Gıcır, anne Zülbiye Gıcır, abla-
sı Gönül Gıcır ve kardeşi Ahmet Gıcır cena-
ze töreninde duygulu anlar yaşadı.
Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın 

kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit 
Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın Türk bayrağına 
sarılı tabutu bir süre meslektaşları tarafın-
dan omuzlarda taşındı. 
Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Çandır Ma-
halle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde topra-
ğa verildi.
Vali Şıldak ile İçişleri Bakan Yardımcısı Meh-
met Ersoy defin işlemlerinin ardından Şehit 
babasına Türk Bayrağı ve Şehidin fotoğrafı-
nı verdi.
Vali Hasan Şıldak’ın katıldığı cenaze töre-
nine İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim 
Bağlı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Musa Çitil, İl protokolü, askerler, 
siyasiler, bürokratlar, kurum amirleri, Şe-
hit Aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Haber:H.Öztürk

Kızılay DursunbeyBu soğuk havalarda sokak-
taki dostlarımızı unutmadı. 

 

Dursunbey Belediyesi
Sokak Hayvanlarına sahip çıkıyor

Dursunbey Belediyesi
Zor Günde de Yanınızda...

Toplu taşımaların çalışmaması sebebi ile 
evine alışveriş yapmakta zorlanan, Has-
taneye ulaşmak konusunda güçlük çeken 
yaşlılarımızın yanındayız...

Dursunbey Belediyesi
Can Dostlarımıza Zabıta 
Şefkati
Yoğun kar yağışı son-
rası yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hay-
vanlarının yardımına 
Dursunbey Zabıta ekip-
lerimiz yetişti. Belirli 
bölgelerde konumlan-
dırdığımız Sokak Hayvanları Beslenme Nok-
talarının yanısıra, parklara ve uygun bölgele-
re mamalar bırakıldı

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Şefliği) tarafından  ihaleye çıka-
rılan Dursunbey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ait 1989 model 10 DU 911 plakalı 

Toyoto Kamyonet 10.02.2021 tarihinde 27.000,00 TL  bedelle ihaleye çıkan araç 
rekor bir bedelle 83.100 artı KDV  ile satıldı.

Dursunbey Milli emlak şefliği 
tarafından  ihaleye çıkarı-
lan Dursunbey İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ait 1989 
model 10 DU 911 plakalı Toyo-
to Kamyonet 10.02.2021 tari-
hinde 27.000,00 TL  bedelle 
ihaleye çıktı. 20 yakın iştirak-
çının katıldığı ihalede rekor 
bir artışla 83,100 tl. artı Kdv’ye 
alıcı buldu.

Kızılay 
Dursunbey;Bu 

soğuk havalarda 
sokaktaki dostla-
rımızı unutmadık. 
Belirli köşelere 
onlar için mama 

bıraktı.
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“Dursunbey belediyesiden
Uydu internet hizmeti

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ ÖĞRETMENLERİ 
VE ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğü’nce dü-
zenlenen başarı ödülleri ve okulum temiz 
sertifika dağıtım törenine katılan Altıeylül 
Belediye Başkanı Hasan Avcı, uzaktan eği-
tim sürecinde özverili çalışmalarıyla başarılı 
olan öğretmen ve öğrencileri ödüllendirdi.

EBA’YI EN AKTİF KULLANAN İLÇE 
ALTIEYLÜL
Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 pandemisi sebebiyle yüz yüze eği-
timden uzaktan eğitim modeline geçildiğini 
söyleyen Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Çetin Keren, uzaktan eğitim modelinde 
öğretmen ve öğrencilerin EBA’yı etkin kulla-
nımını artırarak bunu da akademik başarıya 
yansıtmak istediklerini dile getirdi. İl gene-
linde EBA’nın en aktif kullanıldığı ilçenin 
Altıeylül olduğunu söyleyen Keren “Eğitime 
olan desteğini her zaman yanımızda hisset-
tiğimiz Altıeylül Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Avcı’ya ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü-
müze teşekkür ediyorum” dedi.
BAŞKAN AVCI’DAN ÖĞRETMEN-
LERE MESAJ “SİZİN SÖZÜNÜZ 
BENİM SÖZÜMDÜR”

Pandemi sürecinde kapalı olan okulların 
eğitimine devam edebilmesi için kullanılan 
uzaktan eğitim platformu EBA, öğretmen 
ve öğrencilerin en büyük yardımcısı ol-
muştu. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimi-
ni sürdürebilmesi için canla başla çalışan 
öğretmenler ile bu duruma kısa süre içinde 
adapte olarak başarılı olan öğrenciler, Yarış 
Ortaokulu’nda düzenlenen törenle Başkan 
Avcı tarafından ödüllendirildi. Covid-19 
pandemisi öncesinde de eğitime olan des-
teğini her mecrada gördüğümüz Başkan 
Avcı, uzaktan eğitim sürecinde başarılı olan 
öğretmen ve öğrencileri ödüllendirmeyi de 
ihmal etmedi. 
Öğretmenlerin bir anne; bir baba kadar 
öğrencilerin üzerinde emeği olduğunu 
söyleyen Başkan Avcı, şerefli meslek erbabı 
kıymetli insanlarla aynı mekânda bulun-
maktan şeref duyduğunu dile getirdi. Al-
tıeylül Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile yoğun bir şekilde çalışmalar 
yürüttüklerini dile getiren Başkan Avcı 
“Altıeylül Belediyesi olarak en çok protokol 
imzaladığımız müdürlük İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzdür. 
Burada da EBA ile ilgili başarılı olan öğ-
retmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile ilgili 
onları motive etmek adına üzerimize düşeni 
yapalım dedik. Biz Altıeylül olarak, özellikle 
Milli Eğitim Camiası açısından, Balıkesir’in 
bir numarası olmak için üzerimize düşen 
bir şey varsa bu konuda sizi desteklemeye 
her zaman hazırız. Öğretmen arkadaşlarım, 
eğer çocuklarımızı motive edecek; onların 
başarılarını taçlandıracak ne söz verirse-
niz, Belediye Başkanı olarak sizin sözünüz 
benim sözümdür. Ben bu konuda üzerime 
düşenin fazlasını yerine getireceğimi ifade 
etmek istiyorum” diyerek eğitime olan des-
teğini bir kez daha gösterdi.

 Kaymakamımız Rahmi BULUT Tepeköy Mahallemiz Covit-19 
Vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınmıştır

Dursunbey Belediyesi· 
İlçemiz Hondular ve Turnacık mahalleleri 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Yücel Yılmaz ve Belediye Başkanımız Ra-
mazan Bahçavan’ın talimatı ile Uydu inter-
nete kavuştu. Eba’da eğitim görecek olan 
öğrencilerimiz hızlı ve güvenli bir şekilde 
internete ulaşabilecekler..

HER TÜRLÜ KAŞE 
Hızlı kaşe siparişi 

BALAT GAZETESİ TEL:
 0542 204 91 55

 Kaymakamımız Rah-
mi BULUT Tepeköy 
Mahallemiz Covit-19 

Vakalarının görül-
mesi üzerine İlçe 
Hıfzısıhha kurulu 

kararıyla karantinaya 
alınmıştır



Sayfa 419  ŞUBAT  2021                                                                                   BalatBalatBalat Balat 

MİLLİ SİYASET
MİLLİ SİYASET
Türk Milleti, kendi 
millî tarihini, örf, âdet 
ve ananelerini ken-
di millî hasletlerini 
dikkate alan, modern 
ilmi ve tekniği önder 
alan, yüzde yüz yerli 

ve millî bir idare sistemi 
kurmalıdır. Çünkü her milletin idare 
sistemi kendi şartlarına, tercihine ve 
millî özelliklerine göredir.
 Herhangi bir milletin sistemini oldu-
ğu gibi almak gerçeklere uymaz. 

Bu millî sistem her şeyini Türklüğün 
tarihinden almış olan, modern ilmi, 
tekniği önder kabul etmiş olan bir gö-
rüştür. Bunun kuvvetini almış olduğu 
temel kaynak Müslümanlık ve Türk-
lüktür.
 Türk insanına karşı sonsuz sevgi, 
insan haysiyetine karşı sonsuz saygıdır. 
Niye temel kaynak Müslümanlık ve 
Türklüktür? 
Çünkü bu millet Müslüman Türk mil-
letidir. Türk olarak binlerce yıllık şanı, 
şerefi var. Bin yıldır Müslümanlığı 
benimsemiştir. 

Geri kalmanın dinle alâkası yoktur. 
Varsa bile, bu da dinin bazı din adam-
larınca yanlış telkin edilmesi yüzünden 
olmuştur. Müslümanlık en gelişmiş 
dindir. İlme değer vermiş, ilmin, tek-
niğin ileri gitmesini sağlamıştır. Orta 
Çağda medeniyet, Doğu’da Müslüman-
lar sayesinde kuruldu. O medeniyet 
İslâm Medeniyetiydi. Bugünkü Avrupa 
Medeniyeti, orta çağdaki, İslâm Mede-
niyetinden doğmuştur.

Bugün birçok batılı âlimin de ilmen 
tespit edip, kabul ettiği gibi, Batı 
Medeniyetinin temeli eski Yunan, eski 
Roma Medeniyeti, Hıristiyanlık değil, 
Türk-İslâm Medeniyetidir. Bu nasıl ol-
muştur? Türk- İslâm Medeniyetinin en 
yüksek zamanlarında, Haçlı Orduları 
Müslüman memleketlerine girmiş; Av-
rupa bu büyük medeniyeti gördüğünde 
hayret etmiş, orduları geri dönerken, o 
medeniyetten ilham almışlardır. Haçlı 
seferleri yüz yılarca sürmüştür.

Milli siyasetin kaynağı insan sevgisi, 
insan haysiyetine sonsuz saygıdır. Türk 
milleti olarak, bizim millî karakterimi-
zin bir özelliği vardır. 
Biz Türkler ne başkalarına uşaklık 
etmeyi, ne de başkalarını uşak olarak 
kullanmayı kabul etmeyiz. İnsanlık 
haysiyetine saygı duymayan, Türk in-
sanına karşı gönlünde sevgi taşımayan, 
Türk Milletini, Türk halkını hor gören 
zihniyete karşıyız. 
Bizler Türk halkını, Türk insanını 
Allah’ın mukaddes bir emaneti olarak 
görmekteyiz. 
İdareci ve aydınların milletimizin 

bütün fertlerine bu anlayış içinde 
hizmet etmeleri, hangi mevkide olur-
larsa olsunlar, mevki farkı, zenginlik 
farkı gözetmeksizin herkesin hakkına, 
hukukuna riayetkâr olmaları, ancak 
gönüllerinin insan sevgisi ve insan hay-
siyetine sonsuz saygı ile dolu olmasına 
bağlıdır. 

Devlet olarak hedefimiz, millî sınır-
larımızın içinde yaşayan vatandaşla-
rımızı din, mezhep ve ırk farkı gözet-
meksizin kucaklamak, sevmek, insanca 
yaşama şartlarına kavuşturmaktır. 
Millet ve ülke bütünlüğümüzü bölücü, 
her türlü sınıfçı, mezhepçi ve ırkçı sis-
temlerin amansız düşmanı olmalıyız. 
Başka milletlerin bir kültür ve tarih 
ürünü olan yabancı ideolojilerin Türk 
devlet felsefesinde yeri yoktur.

Milli Siyaset kalkınma ve sanayileşme 
meselesine de özel bir önem vermekte-
dir. Her sahada olduğu gibi, kalkınma 
yolu bakımından da taklitçiliği reddet-
mektedir. 
İleri milletlerin çağına ulaşmak için, 
onların geride bıraktıkları mesafeleri 
aynen yürümemize gerek yoktur. Millî 
dinamizm ve potansiyeli, bir harp 
zamanı dikkati ve heyecanıyla seferber 
ederek, Türk milletini çağlar üzerinden 
aşırarak, atom ve füze çağına ulaştır-
mak, temel hedeflerimizden biridir. 

Milletimizin, güçlü, mutlu ve güven-
lik içinde yaşayabilmesi için, devletin 
tamamen milli bir siyaset izlemesi ve 
bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tama-
men uygun ve dayalı olması lazımdır. 
Milli siyasette milli sınırlarımız içinde, 
her şeyden evvel kendi kuvvetimize 
dayanıp varlığımızı koruyarak millet 
ve memleketin gerçek mutluluğuna ve 
bayındırlığına çalışmak temel hedef-
lerdendir. Genel olarak erişilmeyecek 
hayali hedefler peşinde milleti uğ-
raştırmamak ve zarara sokmamaktır. 
Medeni dünyadan, medeni ve insani 
davranış ve karşılıklı dostluk bekle-
mektir.  

Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığı-
mız vatan, bağrından çıktığımız Türk 
milleti ve bir de milletler tarihinin bin 
bir facia ve ıstırap kaydeden yaprak-
larından çıkardığımız neticelerdir. 
Günümüzde durumu düzeltmek, hayat 
bulmak, insan olmak için, mutlaka 
Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri 
Avrupa’nın emellerine uygun yürüt-
mek, bütün dersleri Avrupa’dan almak 
gibi birtakım zihniyetler ortaya çıktı. 
Oysa hangi istiklâl vardır ki yabancıla-
rın nasihatleri ile yabancıların planla-
rıyla yükselsin? 
Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. 
Tarihte böyle bir olay yaratmaya kalkı-
şanlar, zehirli sonuçlarla karşılaşmış-
lardır. 

FARUK BALCI

Dursunbey Belediyesi Kar Küreme
 çalışmaları devam ediyor

FARUK BALCI

Karla Mücadele aralıksız devam ediyor

Dursunbey Belediyesi 
Kar Küreme Çalışmalarımız Sürüyor

İlçemiz merkezinde bulunan kaldırımlarda, sık kullanı-
lan alanlarda ve parklarımızda Fen İşleri, Park ve Bah-
çeler,  Çevre Koruma Kontrol Müdürlükleri ekiplerinin 
kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Dursunbey Belediyesi
Kar kalınlığının 20 ile 40 cm arasında olduğu ilçemizin kırsal 
mahallelerinde Dursunbey Belediyemiz, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyemiz, BASKİ ve Dursunbey Orman İşletme Müdür-
lüğü ekiplerinin karla mücadele çalışması aralıksız devam 
ediyor. Sabah saatlerinden bu yana süren çalışmalarımız 
aralıksız olarak devam edecek...
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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
Kimsenin kimse namına bir 

şey ödemeyeceği,  hiç 
kimseden fidye alınmayaca-
ğı, kimseye şefaatin (aracılı-
ğın) yarar sağlamayacağı ve 
hiç kimsenin hiçbir taraftan 

yardım göremeyeceği 
günden sakının.

(Bakara, 2/123)

Günün Hadisi

Allahım! (haktan) ayrılmak-
tan, iki yüzlülükten ve kötü 
ahlâktan sana sığınırım
(Abu Dawud, “Vitr”,32 

    Günün Duası
Allahım! Senden hidayet, 
takva, (sorumluluk bilinci) 
iffet ve (gönül) zenginliği 
isterim. (Müslim, “Zikir”,72)

“Gençlerimiz, en büyük İmkân ve zenginli-
ğimizdir” 
Gençlerimiz, en büyük İmkân ve zenginliğimiz-
dir. Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayalle-
rin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın 
zirvede olduğu dönemdir. 

Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya 
ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde 
ise pişmanlıkla aldanılan yıllara dönüşecektir. 
Peygamberimiz (s.a.s) “İhtiyarlık gelmeden önce 
gençliğin kıymetini biliniz!” uyarısında bulunur. 
Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah’a 
kulluk bilinciyle yetişen genç, hiçbir gölgenin 
bulunmadığı o dehşetli kıyamet gününde Allah’ın 
arşının gölgesi altında korunacaktır.
Sevgili Genç Kardeşim!
Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz 
milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen, 
Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesini, Hz. İsmail’in 
teslimiyeti, Hz. Yusuf ’un iffeti, Ashâb-ı Kehf ’in 
samimiyeti ve Hz. Muhammed Mustafa’nın 
(s.a.s) hak davasını kuşandığı çağdasın. Hz. 
Asiye’nin imanını, Hz. Meryem’in ahlâkını, Hz. 
Hatice’nin cesaretini, Hz. Âişe’nin ilim aşkını, Hz. 
Fatıma’nın dürüstlüğünü gönlüne nakşedecek 
yaştasın.
Genç Kardeşim!
Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve va-
tanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te 
Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u 
fethedip Resûl-i Zişan Efendimizin, “Konstanti-

niyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden 
komutan ne güzel komutandır. Onun aske-
ri ne güzel askerdir.”  muştusuna nail oldun. 
Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadele-
sinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da 
devletimizin bekası ve milletimizin selameti için 
canından cananından geçtin ama vatanını hainle-
re teslim etmedin.
Gençlerimiz, istikbalimizdir, umudumuzdur. Bizi 
güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. 
Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; 
ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. 
Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değer-
lerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak 
yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim.
İlkokuldan itibaren 26 milyon öğrencimiz var 
sadece ülkemizde. Bu ne büyük zenginlik, elham-
dülillah. 
Onları ilim, irfan, bilgi, hikmet, edep ve sanatla 
donatmak için hep birlikte gayret edelim. Ku-
rumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız olarak 
en büyük yatırımı gençlerimize yönelik yapmalı 
ve onların bu özelliklere sahip yetişmeleri için 
daha çok çalışmalıyız.
2021 yılının İstiklal Marşı yılı olmasını da fırsat 
bilerek,   “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz 
ki fedâ? Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etme-
sin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî 
yurdumun üstünde benim inlemeli” mısralarıyla 
coşsun gençlerimiz, çocuklarımız ve onları bağrı-
mıza basalım aziz kardeşlerim. 
İstiklal Marşı’nda geçen ifadeler ne kadar önemli, 
al sancağa, şanlı hilale sahip çıkan, hakka tapan, 
iman dolu serhaddi olan, bastığı yerlerde binlerce 
kefensiz yatanının şehitlerin olduğunu bilerek 
yürüyen ve onlardan helallik isteyen bir gençlik, 
bizim en büyük hazinemiz olacaktır. Eğer böyle 
bir niyet ve samimiyetle çalışırsak Yüce Rabbimiz 
karşılığını bize mutlaka verecektir. 
Ayet-i kerimede vaat ediyor, “İnsana ancak çalış-
masının karşılığı vardır ve çalışmasını karşılığını 
muhakkak görecektir.”

REGAİP GECENİZ MÜBAREK OLSUN
“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların 
sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dos-
doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe, 9/36)
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BAŞKANLAR KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLDU

BASKİ Genel Müdür Yard. Hüseyin YURDAKUL, Hemşerilerimiz  Ahmet Bıldır, Erdaş ve Genç Avukatı-
mız İbrahim Erdin Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneğimizi ziyaret ettiler                   

Başkan Orkan, AK Parti İlçe Başkanı Yu-
suf Hocaoğlu ve MHP İlçe Başkanı Burak 
Boduroğlu ile birlikte çarşı merkezinde kar 
küreme çalışması yapan belediye ekiplerine 
yardımcı oldu. Ellerine kürek alan başkanlar 
işyerinin yoğun olduğu Mekik Sokak’ta kar 
küreme çalışmalarına katıldı.
KARESİ’DE EKİP SAYISI ARTTIRILDI
Balıkesir’in 2 gündür yoğun bir kar yaşığı 
ile karşı karşıya olduğunu belirten Başkan 
Orkan, kırsal mahallelerde kar yoğunluğu-

nun 1 metreyi bulduğunu söyledi. Karesi 
Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını kesinti-
siz sürdürdüğünü ifade eden Orkan, “Lise 
yıllarımızdan beri bu kadar yoğun kar yağışı 
görmemiştim. 
Bugün kırsal mahallelerimizde 7 ekibimiz 
görev yapıyor. Merkezde ise Adnan Mende-
res, Kuvayi Milliye, Paşaalanı, TOKİ gibi ma-
hallelerimizde de devamlı çalışan ekiplerimiz 
var. Öncelikle ana arterleri temizliyoruz. Bu 
gece beklenen dona karşıda tedbir amaçlı, 

halkımızın yoğun olarak kullandığı geçiş 
yerlerinde kar küreme çalışmaları yapıyoruz. 
Bunu yaparken de AK Parti MHP ilçe baş-
kanları ve yönetimlerine teşekkür ediyoruz. 
Bizlere destek oldular. 
Karesi’de yaşamanın farkı olması lazım. O 
farkı yaşatmak istiyoruz. Sıkıntılı süreci hep 
birlikte atlatacağız. 
Kar zorluk yaşatıyor ama karın bereket oldu-
ğunu da unutmayalım. Daha iyi ve güzel bir 
Karesi istiyoruz. ” dedi.

BAŞKANLAR KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLDU
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf 
Hocaoğlu ve MHP İlçe Başkanı Burak Boduroğlu ile birlikte çarşı 
merkezinde kar küreme çalışması yapan belediye ekiplerine yardım-

cı oldu. Karesi Belediyesi, Balıkesir’i etkisi altına alan kar yağışı se-
bebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek 
için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürürken, Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan’da ekipleri yalnız bırakmıyor.

Balıkesir’de Kar Bereketi Rekor Getirdi
Balıkesir Valiliği· Balıkesir’de Kar Rekor Kırdı
Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından 
yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar ya-
ğışı hayatı olumsuz etkilerken oluşan kar kalınlığı-
nın İlimizde rekor kırdığını belirtti.
Vali Şıldak paylaşımında Meteoroloji Müdürlüğü-
nün verilerine göre Cumartesi gününden itibaren 
devam eden yoğun kar yağışıyla son 83 yılın en 
fazla kar yüksekliğine ulaşarak 41 cm olarak ölçül-
düğünü bildirirken, en son rekorun 2004 yılında 
32 cm olduğunu belirtti.

BASKİ Genel Müdür Yard. Hüseyin YURDAKUL, Hemşerile-
rimiz  Ahmet Bıldır, Erdaş Yanık ve Genç Avukatımız İbrahim 
Erdin Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma 
derneğimizi ziyaret Derneğimize üye oldular ettiler  


