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18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Rahmetle Anmıyoruz

Dursunbey’de 18 Mart  Çanakkale Şehitleri 
Anma Töreni yapıldı

Şehidin Mektubunu 106 Yıl Sonra 
Balıkesirliler Okudu

Çanakkale Savaşlarında Arıburnu’ndaki cephede savaşan ve ailesine mek-
tup yazan Şehit Yüzbaşı Mehmet Tevfik’in mektubu 18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 106. yıl dönümü kapsamında Balıkesirlilere dağıtıldı.
Günün anlam ve önemine binaen dönemin koşullarına uygun bir şekilde giyi-
nen postacı, mektubu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a 
da getirdi. Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilmiş mektubu inceleyen Yılmaz, 
“Bizde Kuva-yi Milli şehri ve en çok şehit veren illerden biri olarak bu duygu-
yu hep yaşıyoruz. Çanakkale cephesinde yaşananları duygu dolu cümleleriy-
le bugünlere aktaran Yüzbaşı Mehmet Tevfik’in mektubu vasıtasıyla Kuva-yi 
Milli şehri olarak bir kez daha gurur duyduk. Balıkesir Kent Konseyimize bu 
çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı mektuplar ölümsüzdür; açar-
sın, okursun, boğazın daha ilk satırda düğümlenir. Gözün dolar, yutkunamaz 
olursun. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, 
rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

18 Mart Çanakkale Şehitleri anma programı Dursunbey Cumhuriyet Alanında yapı-
lan çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Kaymakamımız Rahmi BULUT, Garnizon 
Komutanı Per.Atğm.Sait AKBAŞ, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN, 
çeşitli siyasi partilerden temsilciler, daire amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.        
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Başkan Yılmaz 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

 

Dursunbey Kaymakamlığı

---Başkan Yılmaz “50 yıllık ihtiyacı kar-
şılayacak”
---Balıkesir kesintisiz içme suyuna ka-
vuşuyor
Ankara’dan ayağının tozuyla gelerek 
gece yarısı Balıkesir Merkez D2 Deposu 
Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı ya-
pım işi çalışmalarını yerinde inceleyen 
Başkan Yılmaz; yüke, depreme dayanık-
lı, uzun ömürlü yeni şebeke hattı saye-
sinde yaklaşık 50 yıl su iletim hattında 
sorun yaşamayacaklarını söyledi.   

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içmesuyu 
ihtiyacı İkizcetepeler Barajından karşı-
lanmakta olup, barajdan alınan su İçme-
suyu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra 
D2 Sütlüce içmesuyu deposundan 2.6 
kilometrelik CTP şebeke ana hat ile 
dağılımı sağlanmakta olan ve sık sık 
patlaması nedeniyle yaşanan mağduri-
yetlerin giderilmesi amacıyla başlatılan 
iletim hattı çalışmalarında sona gelindi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz’ın, talimatıyla 1000’lik 
Duktil Font borularıyla ikinci bir hat 
döşendi. 
Ankara’dan gece yarısı gelen Başkan 
Yılmaz, ayağının tozuyla Altıeylül Sütlü-
ce Mahallesi’nde bağlantı yapım çalış-
malarının başladığı alanda incelemeler-
de bulundu.
 
50 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK
Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleş-
tirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve 
Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu 
hizmeti sağlayacaklarını vurgulayan 
Başkan Yılmaz, “İçme su ihtiyacının 
İkizcetepeler Barajı’ndan karşılanması 
amacıyla geçmiş yıllarda döşenen cam 

elyaf takviyeli polyester (CTP) borula-
rına ilave olarak, 3.6 kilometrelik Duktil 
Font ve HDPE Borularının döşenme 
işlemlerini tamamladık. Ø1000’lik mm 
ana boru bağlantı çalışmaları için hum-
malı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaş-
larımızı da baya bir rahatsız ettik ama 
şehrin önemli bir problemini ortadan 
kaldırıyoruz. Döşediğimiz Duktil Font 
Boruları şehrimizin 50 yıllık su iletim 
hattı ihtiyacını sorunsuz karşılayacak. 
Yaşanabilecek olumsuzluklarda kulla-
nılması amacıyla mevcut CTP hattının 
da durumu korunacak. Bağlantıların 
sona ermesinin ardından basınç kont-
rolleri de tamamlandığında sularımızı 
açacağız” dedi.
YÜKE VE DEPREME DAYANIKLI

Cam elyaf 
takviyeli pol-
yester (CTP) 
boruların 
zamanla de-
forme olması 
nedeniyle 
sürekli patla-
malar sonu-

cu şehirde su kesintileri yaşanıyordu. 
Şehirde kronikleşmiş bu sorunun gi-
derilmesi amacıyla; yüklere, basınca, 
vakuma ve yüksek korozyon dayanımlı, 
uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç 
kaplaması ile suyun kalitesini koruma 
özellikli, deforme olmaksızın esneme 
kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile dep-
reme en uygun boru olan Duktil Font 
Borularının döşenmesine başlanıldı.

ANA HAT BİTTİ SIRA ARA
BAĞLANTILARDA

D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Depla-
se Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; 
toplam 3.6 km  Ø400 mm ve Ø1000 mm 
çaplarında (Duktil Boru) ve Ø110 mm 
(HDPE)  İçmesuyu Şebeke hattı, 200 
adet İçmesuyu Abone Bağlantısı, 3.713 
metre Kanalizasyon Şebeke Hattı, 109 
adet muayene bacası inşaatı, 800 metre 
parsel bağlantı çalışmalarında sona ge-
linmiştir. Ara şebeke bağlantı çalışmala-
rı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Balıkesir Valiliği himayelerinde yürütü-
len Başarıyı izleme ve geliştirme projesi 
(BİGEP) kapsamında 2020-2021 eğitim 
öğretim yılı 1. Dönem Aralık ayı Başarıyı 
Değerlendirme Sınavında il üçüncüsü 
olan İlçemiz Dursunbey Şehit Ömer Halis-
demir İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğ-
rencisi Elif Nisa Karaduman’ın hediyesini 
Kaymakamımız Rahmi BULUT tarafından 
takdim edildi.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde salgın hastalığın ciddi boyutlara 
ulaştığı bu günlerde denetimlerimiz devam 
ediyor. Lütfen Devletimizin koyduğu kurallara 
uyalım.  Denetliyoruz.-Uyarıyoruz.-Bilgilendi-
riyoruz.  #HedefTuruncuKategori#DinamikDe
netimModeli #sağlıkicinhepimizicin
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“EKREM BAŞARAN: “ONLARIN HAYAL 
BİLE EDEMEDİKLERİNİ, HAYAL ETTİK ve 

YAPTIK, YİNE YAPARIZ.”

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
arıcılara verdiği sözü tuttu

EKREM BAŞARAN: “ONLARIN HA-
YAL BİLE EDEMEDİKLERİNİ, HAYAL 
ETTİK ve YAPTIK, YİNE YAPARIZ.”
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’in, 
Devlet Hastanesi ile ilgili yaptığı açıklamala-
rın günü kurtarma çabası olduğunu belirten 
Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Yalan ve 
itham üzerine siyaset yapanlar, yapılanları gör-
mezden gelenler, milletimiz önünde her zaman 
olduğu gibi yine çark edecekler. Çünkü en iyi 
bildikleri iş bu” dedi.
BAŞARAN: “MİLLETİMİZ HER ŞEYİN 
FARKINDA.”
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi içinde aynı 
ifadeleri kullandıklarının altını çizen Başkan 
Başaran, “Görüyoruz ki kafaları yavaş yavaş 
basmaya başlamış. Ödenek yok, Hastane yapıl-
mayacak, müteahhide verdiler, konut yapa-
caklar iddiasından, Hastane olur ama ancak 
su basmanını yaparsınıza geldiler. Bu da bir 
aşama. Haklılar. Bugüne kadar sağlık ocağı 
dahi yapmayı beceremeyenler, ancak günü 
kurtarmak için sadece konuşurlar. Biz; yaparız 
dediğimiz zaman yapar, bitirir, milletimizin 
hizmetine sunarız. Bunların derdi, yapılanları 
gördükçe nasıl iftira atarız, yapılmasını nasıl 
engelleriz olmuş. Ak Parti 19 yıldır, hayal edil-
meyeni hayal edip yaptı. Milletimiz her şeyin 
farkında. Dünyanın hala öküzün boynuzunda 
döndüğünü sananlar, varsın öyle düşünmeye 
devam etsinler. Yalanla, inkarla, iftira ile bu 
işler yürümez. Hala bunu anlamamışlar, bir gün 
inşallah anlarlar” dedi.
BAŞARAN: “BOZGUNCULUK YAPA-
RAK BİR YERE VARAMAZSINIZ.”
Milletin gözünün içine baka baka yalan üzerine 
siyaset yaptıklarını ifade eden Ak Parti İl Baş-
kanı Ekrem Başaran, “Şehir hastanelerimizi de 
inkar etmiştiniz. Milletin gözünün içine baka 
baka, “ihtiyaç yok, yandaşlarını zengin etmek 
için yapıyorlar” diye yalan söyleyip iftira at-
maya çalışmıştınız. Şunu bilin ki; bozgunculuk 
yaparak bir yere varamazsınız. Balıkesir Devlet 
Hastanesi en güzel şekilde, zamanında yapılıp 
bitirilecek. Milletimize, hizmet etmeye devam 
edecek. Çünkü Balıkesir; her daim en güzelini, 
en iyisini hak ediyor. Milletimiz merak etmesin, 
bugüne kadar ne dediysek yaptık. Bundan son-
ra da; 19 yıldır olduğu gibi, Liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet üretmeye 
devam edeceğiz. Durmak yok yola devam ” 
şeklinde konuştu.
AK PARTİ BASIN BÜROSU

Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, arıcılara verdiği sözü 
tuttu. 2021 yılında arıcılık 
faaliyetlerine 500 bin lira 
destek sözü veren Başkan 
Yılmaz’ın talimatıyla, arı 

üreticilerine 506 bin lira 
değerinde 6 bin 75 tene-
ke arı yeminin dağıtımına 
başlanıldı.
Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, 2 bin 480 ton bal 
üretimi ile Türkiye’de ilk 
sıralarda yer alan Balı-
kesir Balını marka haline 
getirebilmek için arıcılara 
destekte bulunmaya de-
vam ediyor. Balıkesir’de 
arıcılığın geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıy-

la 2021 yılında 500 bin lira 
bütçe ayırma sözü veren 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, şimdi-
den sözünü yerine getirdi. 
Başkan Yılmaz’ın talimatıy-
la Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından; Balı-
kesir Arıcılar Birliği ile 5200 
Sayılı Kırsal Kalkınma Bal 
Üreticileri Birliği üyesi; bin 
215 üreticiye 5’er teneke arı 
yeminin dağıtımı gerçekleş-
tiriliyor.. 

Dursunbey Kapalı Cezaevine Talip
   ------Dursunbey Kapalı Cezaevine Talip
 Dursunbey Belediye Meclisi Adalet Bakanlığı tarafından 

Balıkesir’de yapılması planlanan L tipi kapalı cezaevi için 
Bakanlığa üç farklı bölgeyi tavsiye etti.
Adalet bakanlığı Balıkesir’de yapılması planlanan yeni ce-
zaevi için arsa araştırmasına başladı. Bu doğrultuda çalış-
malara başlayan Dursunbey Belediyesi, Belediye Meclisi 
kararı ile üç bölgeye cezaevi yapılabileceği yönünde 
Bakanlığa meclis oluru verdi.
Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bu-

lunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Adalet Bakanlığı tara-
fından Balıkesir ilimizde inşaa edilmesi planlanan  L tipi cezaevi ‘arsa araştırması’ 
yazısına istinaden, Dursunbey Belediye Meclisi olarak, ilçemizdeki uygun alanları 
belirledik. Bakanlığımızca istenen en az 100 dönüm büyüklüğünde, %5 eğimi 
geçmeyen, alt yapı sorunu olmayan, mülkiyeti hazine  veya Belediyeye ait olacak 
olan 3 bölgeyi meclisimizin oybirliği ile belirleyerek, bu alanlara cezaevi kurulma-
sının sakıncasının bulunmadığına dair yazıyı bakanlığımıza sunacağız. Sunduğu-
muz yerlerin uygun görülmesi halinde inşaa edilecek olan cezaevinin, İlçemize 
kazandırılması için bizde gerekli girişimleri yapacağız” dedi.

6 BİN 75 TENEKE ARI YEMİ DAĞITILIYOR
Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu’nda; Balıkesir Arıcılar Birliği ile 5200 
Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yücel 
Yılmaz, 506 bin lira değerinde 6 bin 75 teneke arı yeminin üreticilere hızlı bir şekilde 
ulaştırılacağını belirterek desteklerinin de artarak devam edeceğini söyledi.
Başkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Balıkesir Arıcılar Birliği Başkanı 
Mustafa Yazıcı ile 5200 Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği Başkanı Halil Bal 
Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve teşviklerinin, üreticiler için oldukça önemli oldu-
ğunu dile getirdi.
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Dursunbey Belediyesi YİBO 

Yolu Aydınlanıyor

Dursunbey Belediyesi YİBO Yolu 
Aydınlanıyor

Eski Harmancık yolu şehir girişinde geç-
tiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz genişletme 
çalışmalarının ardından çevre düzenleme 
çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. 
Peyzaj çalışmaları kapsamında orta re-
füjlerde Belediyemiz Fen İşleri tarafından 
gerçekleştirilen aydınlatma çalışması, Su-
çıktı Kavşağı ile YİBO okulu önüne kadar 
devam edecek...

ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAK
ÇANAKKALE 

RUHUNU YAŞATMAK
Maddi her kuruluşun, 
manevi bir kuruluşu, her 
maddenin manası ve 
yükseltici, değerlendirici 
ve onu itici bir mayası 
vardır. Maddeyi biçimlen-

diren, ona yön veren, bu 
doğrultuda yürüten onun manasıdır, ru-
hudur. Bu uyumla bütünleşme, bir mil-
leti bir bütün ve yenilmez bir güç haline 
getirir. Milli bir tehlikeye karşı her an 
atılıma hazır kılar. Zalime dur, müstevli-
ye bu topraklara giremezsin dedirtir.
Bu millet istiklâl aşkı, vatan sevgisi, 
haysiyet şuuru ile kalbindeki iman-
la büyük bir mücadele vermiş ve 
Çanakkale’de bir zafer kazanmıştır. 
Ecdadımız Balkanlar’da, Galiçya’da, 
Çanakkale’de, İstiklâl Harbinde gelecek 
nesillere, düşman istilasından uzak, ba-
rağımızın şerefle dalgalandığı bir vatan 
bırakabilmek için savaştılar ve şehit 
oldular. Bu vatanı düşmana çiğnetme-
diler. Düşman, şehitlerden akan kanlar-
dan meydana gelen denizleri geçemedi. 
Mübarek bedenlerden oluşan kaleleri 
aşamadı.
Çanakkale zaferi ile itilaf devletlerinin 
planlarını alt üst eden, Rusya’da rejimin 
çökmesine neden olan, İtilaf güçlerinin 
parçalanmasına sebep olan aziz ataları-
mızı rahmetle anarken, şimdi kendimize 
bazı soruları sormamız gerekiyor. Çün-
kü Tarih; insanların olaylardan ibret al-
ması, hataların tekrar yapılmaması, milli 
birlik ve beraberlik ruhunun yaşaması 
için çalışan bir bilim dalıdır.

Kimimizin babası, kimimizin dedesi 
olan şehit ve gazilerimiz bir iki dakika 
içinde öleceğini bile bile neden ateşin 
üzerine atıldılar? Onları ölüme, şehitliğe 
seve seve koşturan güç neydi? Şimdi 
bizler ve çocuklarımız acaba onlar gibi 
düşman üzerine korkusuzca atılacak 
güce sahip mi? Bizler atalarımızın bı-
raktığı mirasa sahip çıkabiliyor muyuz? 
Çanakkale’de şehit kanlarıyla sulanan 
bu toprakları ve rejimimizi korumak için 
neler yapmak gerekiyorsa artık yapıl-
malıdır. Vatanı, milli ve manevi değerleri 
korumak için daha ne bekliyoruz? Yine 
mi bir düşman işgali yaşamamız gereki-
yor. Bir olayı yaşamayan, sıkıntıyı çek-
meyen varlığın değerini bilemez. Fakat 
geçmişimize biraz geriye doğru dönüp 
göz atsak, herhalde Türkiye şu anda 
içinde bulunduğu durumda olmazdı.
Kendilerine Demokrasinin sağladığı 
hakları sonuna kadar kullanıp, ondan 
sonra bu rejimi yıkmak isteyenlere, 
sahte maskelerle kendilerinin gerçek 

yüzlerini göstermeyenlere, gösteriş 
meraklılarına, Milletin menfaatlerini bir 
kenara bırakıp, şahsi heves ve menfaat-
leri için hainlik edenlere, Vatanı bölme-
ye çalışanlara uşaklık yapanlara, halkı 
gruplara bölen şerefsizlere, Türk bayra-
ğını ayaklar altına alanlara ve bu olayla-
ra sessiz kalanlara, kahve köşelerinde, 
eğlence âlemlerinde tembelce oturan ve 
eğlenenlere “siz atalarınıza layık evlat-
lar değilsiniz” diye haykırıyoruz.
Çanakkale hala bugün bize bir heyecan 
ve kimlik veriyor. Kimlik ve kişiliğimiz-
de yürekli bir duruşumuz varsa, ya da 
duruşu olan hala varsa yine ilhamını 
Çanakkale’den alıyorlar. Maddede ve 
manada canlanmanın dirilmenin yolu bir 
Çanakkale ruhuyla yeniden kendimize 
gelmekte yatıyor. Bugün biz bunu kulla-
namıyoruz.
Bu gün gençlerimiz arasında içki, siga-
ra, uyuşturucu madde gibi görünüşte 
keyif verici ama insanın bedenini ve 
ruhunu çürütücü ne kadar zararlı alış-
kanlıklar varsa hepsi yayılıyor. İnsanlar 
bu hakiki hayatın dışında, yalancı sahte 
bir hayat arıyorlar. Dolayısıyla ayaklarını 
yere bastırmak, kimlik ve kişilikleriyle 
birlikte kendilerine getirmek, özlerine 
döndürmek için bir nirengi noktasına, 
bir dayanağa, bir tutanağa ihtiyacımız 
var. Bu Çanakkale değil de neresidir? 
Çünkü Çanakkale’de çok önemli sırlar 
var. Mehmetçiğin kan ve kin deryasın-
da bile kendini yitirmediği, insanlığını 
unutmadığı, Müslümanlığını hep önde 
tuttuğu bir yer. O kadar dar bir alanda, 
metrekareye altı bin merminin düştüğü 
bir ortamda, böyle bir anda Mehmetçik, 
insan olarak kalabiliyor. Bu bütün dün-
ya insanlarını şaşırtmış ve düşmanları-
mızı hayrete düşürmüştür. İngiliz baş-
bakanı diyor ki; “Biz alicenap İngilizler 
bile, nevrimiz döner, kendimizi kaybeder 
vahşileşirken, savaş hukuku diye bir 
şey tanımazken, bu Osmanlı hâlâ nasıl 
bu ateşin ortasında insan olarak kala-
biliyor? Nasıl esirlerimize, misafir mua-
melesi yapabiliyor?”
Çanakkale Ruhunu önce kendi çocukla-
rımıza anlatmalıyız. Bizim dedelerimiz, 
kanın, kinin ortasında insan kaldılar. 
Yüreklerini düşmana bile açabildiler. 
Ne yazık ki, bu gün biz yüreklerimizi 
birbirimize bile açamıyoruz. Biz diyoruz 
ki yürek kapıları fıtratına uygun olarak 
açılacaksa, yeni bir Çanakkale
ruhu gerekli. Bu gün eşini sevemeyen, 
çocuklarını kucaklayamayan insanlara 
karşılık, bu insanların dedeleri, 1915 
yılında aynı yüreği düşmanlarına açtılar. 
Ve onları hayret ve dehşete düşürdüler. 
Şimdi biz bu yüreğin neresindeyiz? bile 
demeye cesaret edemiyorum.

FARUK BALCI

Dursunbey Belediyesi
Onlar Vatan Uğruna Can Verenler

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıldönü-
mü öncesi Belediyemiz Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri İlçe merkezimiz ve 
kırsal mahallelerimizde bulunan Şehit me-
zarlarımızın bakımını gerçekleştirdi. Bu 
vesile ile vatan için canlarını feda eden 
Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyoruz...#ÇanakkaleGeçilmez

Dursunbey Belediyesi 18 
Mart Çanakkale Zaferinin 

106. yıldönümü
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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
Ey iman edenler! 

Karşılıklı rızaya dayanan 
ticaret olması hali müs-
tesna, mallarınızı, bâtıl 

(haksız ve haram yollar) 
ile aranızda (alıp vererek) 

yemeyin…
(Nisâ, 4/29)

Günün Hadisi
Doğru ve güvenilir tüccar, 
kıyamet gününde nebilerle, 
sıddıklarla ve şehitlerle bera-
berdir.        (Tirmizi, “Buyu’”, 4)

    Günün Duası
… Rabbim! Bana tarafın-
dan hayırlı bir nesil bağışla. 
Şüphesiz Sen duayı hakkıyla 
işitensin.
                          (Âl-i İ’mrân, 3/38)

Cuma Hutbesi: İstiklâl Marşı: Hakkıdır Hak-
ka Tapan Milletimin İstiklâl!

“Allah size yardım ederse artık sizi 
yenebilecek hiç kimse yoktur; eğer sizi 
yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size 
kim yardım edebilir? 
Müminler yalnız Allah’a güvensinler.” 
(Âl-i İmrân, 3/160)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbi-
miz şöyle buyuruyor:
 “Allah size yardım ederse artık sizi 
yenebilecek hiç kimse yoktur; eğer sizi 
yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size 
kim yardım edebilir? Müminler yalnız 
Allah’a güvensinler.”[1]
Okuduğum hadis-i şerif’te ise Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 
“Hamd, vaadini yerine getiren, kuluna 
yardım eden ve düşman topluluklarını 
tek başına yenilgiye uğratan Allah’a 
mahsustur.”[2] 

Aziz Müminler!

Bundan yüz yıl önce topyekûn bir var 
oluş mücadelesi verdik. Kadınıyla er-
keğiyle, genciyle yaşlısıyla vatanımızı 
savunmak için seferber olduk. 
Canımızdan, cânânımızdan, bütün varı-
mızdan geçtik ancak cennet vatanımıza 
nâmahrem eli değdirmedik. 

İşte o en zorlu günlerimizde sarsılmaz 
imanımızın, hak yolundaki sadakatimi-

zin, vatan sevgimizin, asalet ve cesa-
retimizin mısralara bürünmüş hali olan 
İstiklâl Marşımız vücut buldu. 
Bu muhteşem marş, milletimizin her 
bir ferdinin zihnine ve gönlüne işleyen 
aidiyet mührü oldu.
Kıymetli Müslümanlar!
İstiklâl Marşımız şu ayet-i kerimenin 
ruhunu yansıtır: 
“Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; 
iman etmişseniz üstün olan sizsiniz.”[3]
İstiklâl Marşımız, var oluş gayemizi, kim 
olduğumuzu ve nasıl var olmaya devam 
edeceğimizi öğretir. 
En son ocağımız sönmeden bağımsız-
lığımızın sembolü olan al bayrağımızın 
inmeyeceğini haykırır.  Şehit kanlarıyla 
sulanmış vatan toprağımızın asla düş-
mana çiğnetilemez olduğunu telkin 
eder.
 Şehâdetleri dinin temeli olan ezan-ı 
Muhammedî’nin ebediyen yurdumuzun 
üstünde inlemesini niyaz eder. Şu mıs-
ralarla milletimize ebedi istiklâli muştu-
lar:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürri-
yet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin 
istiklâl!
Değerli Müminler!
12 Mart,  İstiklâl Marşımızın kabulünün, 
18 Mart ise Çanakkale Zaferimizin yıldö-
nümüdür. 
Bu vesileyle, tarih boyunca adaletin, 
barışın ve güvenin bayraktarlığını ya-
pan, aziz vatanımızı bizlere emanet 
eden kahraman şehitlerimizi ve gazile-
rimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd 
ediyorum.

-1418. Ebû Mâlik el-Eş’arî’den (ra) rivayet 
edildiğine göre
Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Temizlik, imanın yarısıdır. 
“Elhamdülillâh (Hamd Allah’a mahsus-
tur.)” (demenin sevabı), amel terazisini 

doldurur.
 “Sübhânallâhi vel-hamdülillâh 
(Allah’ı noksansıfatlardan tenzih ederim, 
O’na hamd ederim.)” sözleri(nin sevabı 
ise) yerle gök arasını doldurur.
                                                       (M534 Müslim, Tahâret, 1) 
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Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde Denetimlerimiz Devam Ediyor

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve daya-
nışma derneği başkanı Rahmi Kireç; Hemşerile-
rimiz Kazım Bozdaş, Gökhan Yılmaz ve Mehmet 
Kalabak Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma 
ve dayanışma derneğimizi ziyaret ederek der-
neğimize üye oldular. Bu nazik ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederiz.

İlçemizdeki Denetimlerimiz Devam Ediyor.
 Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT , beraberinde İlçe Emniyet Kom.Yrd. 
Ahmet Şevki GÖZÜBÜYÜK, İlçe Jandarma Komutanı Yasin ÖZDEMİR , 
Belediye Zabıta Amiri Yasin KAVUŞ ile birlikte ilçemizdeki esnafları ziyaret 
ederek maske denetimi 17.03.2021 Çarşamba günü icra edildi.
            81 ilde olduğu gibi “ Dinamik Denetim Modeli” denetimleri icra edildi. 
İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İlçe merkezinde ve kırsal  
mahallemizde oluşturulan denetim ekipleri tarafından maske, sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği eş zamanlı olarak denetlenmiştir.
            Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakamımız Rahmi BULUT, “İlçe-
mizde salgının seyri göz önüne alındığında her an vatandaşımızı, esanafımızı 
ve öğrencilerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda denetimlerimiz  devam edecektir. Salgının yayılmasını engellemek, 
vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihti-
malini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen kontrol denetimlerine katı-
larak hem vatandaşlarımızı yasak konusunda uyardık, hem de bilgilendirdik. 
 GÜĞÜ Mahallemiz Covid-19 vakalarının görülmesi nedeniyle 18.03.2021 
Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla karantinaya alınmıştır.  
  Bu içinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlarımız-
dan evlerinden çıktıkları andan itibaren maske takmalarını, kişiler arasında 
sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmelerini, alınan tedbir ve kararlara 
riayet etmelerini önemle rica ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Altıeylül Belediye Başkanı AVCI 
Çiçeklerle Karşılandı

Balıkesir Dursunbey’liler  Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği

BAŞKAN AVCI ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Karantina süresinin dolması ve Covid-19 testinin negatif 
çıkmasının ardından tekrar mesaiye başlayan Altıeylül Be-
lediye Başkanı Hasan Avcı, personeli tarafından çiçeklerle 
karşılandı.
GÖREVİNİN BAŞINDA
Pandemi sürecinde belediye hizmetlerinin aksamaması için 
gecesini gündüzüne katarak sahadaki personeliyle birlikte 
mesai yapan Başkan Avcı, temizlik ve dezenfekte çalışma-
larından altyapı çalışmalarına kadar tüm hizmetleri denetle-
yerek Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olmuştu. Daha sonra 
rutin olarak yaptırdığı tedbir amaçlı Covid-19 testi pozitif 
çıkan Başkan Avcı, bir süre karantinada kalmış ve sağlık du-
rumu da stabil şekilde ilerlemişti. Karantina sürecinin ardın-
dan tekrar yaptırmış olduğu testi negatif olan Başkan Avcı, 
vakit kaybetmeden görevinin başına geri döndü

BAŞKAN AVCI “BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ”
Hastalık sürecini evinde geçiren ve sağlık durumunda da 
herhangi bir sorun olmayan Başkan Avcı, çalışmalarını 
evden devam ettirerek hizmetlerin aksamaması hususunda 
büyük bir özveri örneği gösterdi. Karantina sürecinin ardın-
dan personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Avcı, 
bu zorlu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür 
ettikten sonra “Beni çok mutlu ettiniz. Böyle değerli perso-
nelim olduğundan dolayı ne kadar övünsem azdır. On gün 
boyunca belediye hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın 
olmaması personelimizin ne kadar gayretli ve değerli oldu-
ğunu bize göstermiştir. Bu süreçte gerek arayarak, gerek 
sosyal medyadan gerekse mesajla iyi dileklerini ve dualarını 
esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tekrardan 
Altıeylül’ümüz için gayret eden tüm personelime çok teşek-
kür ediyorum. Yola çıktığımız günden bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da tüm personelimle birlikte durmadan, 
yorulmadan güzel Altıeylül’ümüz için çalışmaya ve hizmet 
etmeye devam edeceğiz İnşallah.” dedi.


