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Canbey, “Dursunbey’e gelin hizmetleri yerinde görün”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey,
Dursunbey’e hizmet götürülmediğini söylemek büyük haksızlık olur” dedi ve çağrı yaptı. Canbey, “Dursunbey’e gelin
hizmetleri yerinde görün”
“Dursunbey en fazla hizmet alan ilçelerden biridir”
Dursunbey’e 3 milyar yatırım/ AK Parti Balıkesir Milletvekili
Dr. Mustafa Canbey;
CHP Milletvekili Ahmet Akın’ın Dursunbey’e hükümetin hizmet götürmediği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi ve

“Dursunbey’e hizmet yapılmadığını söylemek büyük haksızlık
olur” dedi ve CHP’li Vekili yapılan hizmetleri yerinde görmeye
davet etti.
Canbey, yapımı süren 17 projeyi yerinde incelemek ve değerlendirmek amacıyla Dursunbey ilçesine ziyaretlerde bulunarak, Dursunbey’e 3 milyar TL yatırım yapıldığını söyledi.
Canbey, “Biz birileri gibi algı siyaseti yapmıyoruz. Hizmet
siyaseti yapıyoruz”dedi.

Dursunbey ilçesinin oransal olarak Balıkesir’in en fazla yatırım alan ilçelerinden biri olduğunu belirten Canbey, CHP’li Ahmet Akın’ı projeleri yerinde görmesi için ilçeye davet etti.

AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
ile birlikte Dursunbey ilçesinde gün boyu
programlar gerçekleştiren Milletvekili Mustafa Canbey, devam eden projeleri yerinde
inceledi. Dursunbey ilçesinin oransal olarak
Balıkesir’in en fazla yatırım alan ilçelerinden
biri olduğunu belirten Canbey, CHP’li Ahmet
Akın’ı projeleri yerinde görmesi için ilçeye
davet etti.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa
Canbey; CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet
Akın’ın, Dursunbey’e hükümetin hizmet
götürmediği yönündeki açıklamalarına tepki

gösterdi. Dursunbey’de devam eden projeleri, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzayir
Sali ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte yerinde inceleyen
Canbey, Dursunbey ilçesinin oransal olarak
Balıkesir’in en fazla yatırım alan ilçesi olduğunu belirten Canbey, CHP’li Ahmet Akın’ı
projeleri yerinde görmesi için ilçeye davet
etti.
Yapımı devan eden 17 projeyi yerinde inceleyen Milletvekili Mustafa Canbey; “Dursunbey ilçemiz her şeyin en güzelini hak ediyor.
Bugün inceleme fırsatı bulduğumuz 17 pro

jemiz aynı anda ve hızla yapılmaya devam
ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlandıklarında, Dursunbey’imiz bambaşka
güzelliklere kavuşacak. Biz de daha fazlasını
yapmak için, yeni hedefler yeni projeler ortaya koyacağız.
Biz AK Parti olarak tüm ilçelerimizin gelişimi
ve güzelleşmesi için çalışmalarımıza durmaksınız devam edeceğiz. Biz birileri gibi
algıyla siyaset yapmıyoruz.
Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Hizmetlerimiz
de ortada. Merak eden herkesi hizmetlerimizi göstermeye davet ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
devamı sayfa 4’de
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Dursunbey Kaymakamı Rahmi
BULUT İlçemiz Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesini ziyaret etti.

TRAFİK KURALLARI
TRAFİK KURALLARI

Trafik kuralları, yaya ve
sürücülerin yolda giderken uymaları gereken
kurallardır. Günümüzde,
özellikle büyük kentlerde
insan ve araç sayısı çok
artmıştır. Yollar kalabalıktır. Yaya ve sürücülerin bir
FARUK BALCI
yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları, ancak
bu kurallara uymalarına bağlıdır.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Sayın Kaymakamımız Rahmi BULUT İlçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini
ziyaret etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Balcı ve Öğretmenler ile okulun
çalışmaları hakkında istişarelerde bulunarak atölyelerde incelemelerde bulundu.

Trafik kurallarına uyulmadığı zaman
neler olduğunu hepimiz biliriz. Bu tür
haberleri her gün gazetelerden okumakta, televizyonlarımızda izlemekteyiz.
Trafik kurallarına uymamak hem kendi
hayatımızı hem de başkalarının hayatını
tehlikeye atmaktır. Bunu yapan kişiler
kendilerinin ve başkalarının yaşama
hakkına saygısızlık etmiş olurlar. Trafik
kurallarına uymamak insanların ölmelerine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına
ve maddi zarara uğramalarına neden
olur. Trafik kurallarına uymayarak başkalarına zarar vermek, haksızlık yapmak, kul hakkına girmek demektir. Bu
nedenle toplumsal hayatın gereği olarak
trafik kurallarına uymalıyız. Böylece
kendimizi ve diğer insanları tehlikelerden korumuş oluruz. Kimsenin hakkını
çiğnememiş oluruz.
Tüm önlemlere rağmen yine de trafikte kural ihlalleri olmaktadır. İnsanlar
kendince çeşitli mazeretler bularak bir
anlık dikkatsizlik sonucu da olsa trafik
kurallarını ihlal eder. İşte tüm önlemlere
rağmen meydana gelen trafik kazalarını
ve kural ihlallerini asgariye indirebilmek
için etkin denetim ve günün koşullarına göre caydırıcı cezai müeyyidelerin
uygulanması da gerekmektedir. Ancak o
zaman güvenli bir trafikten bahsedebiliriz.
Unutmayalım ki, uygar insan toplumsal
kurallara uyan insandır. Uygar insan,
her bakımdan kendini geliştirir. Başka-
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larının haklarına saygı duyar. Kimseye
zarar vermez. Sabırlı olmasını bilir.
Trafik kurallarına uymak da bir sabır ve
uygarlık işidir.
Bugünkü trafik şartlarında trafik kaidelerine uymadığınız zaman dikkatsizliğinizle, dini ölçüler içinde bir katil olup ebedi
hayatınızı karartmanız oldukça kolaydır.
En hafifinden bir yayaya çarparak onu
sakat bırakmanızın ve o yayanın ömrü
boyunca bunun ıstırabını çekmesinin
uhrevi karşılığı bugünkü ceza yasalarıyla kıyaslanamaz.
Dursunbey ilçesinde son zamanlarda
sık sık yaşamaya başladığımız kazalar
karşısında biraz daha dikkatli olmamız
gerekiyor. Özellikle motosiklet kazaları
ağır yaralanmalar ve ölümle sonuçlanmaktadır. Anne ve babalar, erkek çocuklarının ısrarları karşısında hemen motor
almaktadırlar. Yeterli eğitimi almamış,
henüz ehliyeti bile olmayan ve toplum
içerisindeki tabir ile söylemek gerekirse, sırf hava yapması için çocuğunun
altına motor alanlar; onların kazalarının
da baş sorumlusu olmaktadırlar.
Bu konuda emniyetimize de görev düşmektedir.
Ehliyetsiz yakalanan gençlere ve motorun ruhsat sahibine kesilen cezalar bazen yetersiz kalmaktadır. Çoğu
zaman aileler ve gençler zor da olsa
cezayı ödüyorlar ve ondan sonra yine
bildiklerini yapıyorlar. Emniyetimizden
en büyük isteğimiz, bu konudaki denetimlerini sıklaştırmaları ve kimsenin
gözünün yaşına bakmamaları olacaktır.
Bazen görmemezlikten geldiğimiz, kural
tanımaz ve kural çiğneyenlerin sebep
oldukları kazalarda acaba bizlerin de
suçu var mı diye düşünmemiz gerekir.
Sürücü kursları eğitimi, trafik polisleri
denetimi, ehliyet sınavını yapan öğretmen işini tam ciddiyetle yapmıyorsa;
kazalarda ölen insanların katili olarak
kendilerinde suçluluk duymaları gerekmektedir.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran:-2021 Yılı İl Göç İdaresi
Müdürleri Değerlendirme Toplantısının Açılışını İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla gerçekleştirdik
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem
Başaran 2021 Yılı İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısının Açılışını İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman
Soylu’nun katılımlarıyla gerçekleştirdik
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte Ayvalık Polis Moral Eğitim
Merkezini yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.
İllerin Göç İdaresi Müdürlerinin de
katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada;
göçün Türkiye’nin gelecek vizyonunda
itici bir güç haline getirilmesini beklediğinin altını çizdi.
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Dursunbey Kaymakamlığı İlçemizde salgın hastalığın ciddi boyutlara
ulaştığı bu günlerde denetimlerimiz devam ediyor.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı İlçemizde salgın hastalığın ciddi boyutlara ulaştığı
bu günlerde denetimlerimiz devam ediyor. Lütfen Devletimizin koyduğu kurallara
uyalım. İlçemizde yeme-içme makanlarında afiş asma, broşür dağıtma çalışmaları
devam ediyor.Denetliyoruz. Uyarıyoruz. Bilgilendiriyoruz.#HedefTuruncuKategori
#DinamikDenetimModeli #sağlıkicinhepimizicin

Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayına Hazırlanıyor

Altıeylül Belediyesi
Temizlik İşleri Mü
dürlüğü’ne bağlı
ekipler Ramazan
Ayı öncesi ilçe mer
kezinde bulunan 53
ibadethanede hummalı bir temizlik ve
dezenfekte uygulaması başlattı.

DEZENFEKTE
ÇALIŞMALARI ARTTIRILDI

Pandemi süreci devam ederken artan
vaka artışlarının önüne geçebilmek
için bir dizi tedbirler alındı. Bu tedbirler
kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve sosyal mesafenin zaman zaman kaybedildiği ortak kullanım
alanları sürekli olarak dezenfekte edilerek bulaş riskinin önüne geçilmeye
çalışılıyor. Altıeylül Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinin
başından bu yana alınan tedbirler kapsamında temasın olduğu bütün ortak
kullanım alanlarını dezenfekte ederek
mücadelesini sürdürüyor. Son olarak
mutasyona uğrayan virüsün ülke genelinde hızla çoğalması ve Ramazan
Ayı öncesi artan vakaların da önüne
geçebilmek adına Altıeylül İlçesine
bağlı mahallelerde bulunun ibadethanelerde yoğun bir dezenfekte çalışması
başlatıldı. İbadethanelerde bulunan
ortak kullanım alanları, abdesthaneler
ve tuvaletler rutin temizliğin dışında da
dezenfekte edilerek Ramazan Ayı’na

hazırlanıyor.
ALTIEYLÜL’ÜN ÖNCELİĞİ SAĞLIK
Altıeylül Belediyesi’nin Covid-19 ile
mücadelesinde ön saflarda yer alan
Temizlik İşleri Müdürlüğü, temas edilen
yüzeylerden gerçekleşmesi muhtemel
bulaş riskine karşı tüm imkânlarıyla
mücadele ederken Altıeylül Belediye
Başkanı Hasan Avcı’nın talimatıyla da
tüm birimler azami ölçüde tedbirleri
uyguluyorlar. Vatandaşların sağlığı için
kapasitesinin üzerinde faaliyet gösteren Altıeylül Belediyesi her geçen gün
rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik
ve dezenfekte çalışmalarını arttırmaya
devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte
çalışmalarındaki artışın önemine dikkat
çeken Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak ilçemizde bulunan ortak
kullanım alanları başta olmak üzere
sorumluluk alanımızın tümünde titiz bir
çalışma yürütüyoruz. Mübarek Ramazan Ayı’na yaklaşırken geçekleştirdiğimiz temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı da arttırdık.
İbadethanelerimizin Temizlik İşleri
Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce
düzenli olarak temizlenmesinin yanı
sıra Ramazan Ayı’na girerken de bu
faaliyetlerimize tüm hızıyla devam
ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir
şekilde ibadetlerini eda edebilmeleri
için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyor ve Ramazan Bayramı’nda
da eski günlerimize dönmenin umuduyla tedbirlere uymaya devam edeceğiz.” dedi.
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“-Büyükşehir’den

260 milyon
TL’lik yatırım.

-Büyükşehir’den 260 milyon TL’lik yatırım
Balıkesir’in her noktasında; temiz, planlı ve
kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin
engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına
yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre
su projeleri ile önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehrin
20 ilçesinde aynı anda 260 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıyor.

BİN 130 MAHALLEYE HİZMET
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü (BASKİ); içme suyu hattından
kanalizasyon hattına, atık su arıtma tesislerinden içme suyu depolarının inşasına kadar
Balıkesir’in bin 130 mahalleye hizmet götürüyor. BASKİ, 1 milyon 277 bin kişi kapasiteli 30
atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet verirken
devam eden yatırımların tamamlanmasıyla
birlikte tesis sayısını 42’ye kişi kapasitesini ise
1 milyon 900 bine yükseltecek.
Deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları da atan Büyükşehir Belediyesi, Marmara
Denizi’ne kirlilik taşıyan derelerde bugüne
kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik
çalışmasını sürdürüyor.

BANDIRMA VE ERDEK’E DEV YATIRIM
Bandırma Körfezi’nde; “Bandırma Entegre
Su Projesi” yapım işi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca
Erdek’te kanalizasyon ve ileri biyolojik arıtma
tesisi inşasına devam ediyor.

KESİNTİSİZ SU
Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan, kullanım
ömrünü tamamladığı için sürekli arızalanarak
su kesintilerine sebep olan merkez içme suyu
hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon TL’lik yatırımla sil baştan inşa ediliyor. İki
ilçenin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak,
depreme dayanıklı, uzun ömürlü hat sayesinde; arızalar nedeniyle meydana gelebilecek
uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilecek,
kesintisiz içme suyu sağlanacak.
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CANBEY, 17 PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ
bunu Dursunbey’e gidip bizzat söyleyeceğiz hodri meydan demiştik.
Buyursun gelsin. Sadece Dursunbey
OSB’ye 150 Milyon TL’lik Demiryolu ve
altyapı iltisak hattı için para harcandı.
Çalışmalar hala devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak bütün çalışmalar ile hem Dursunbey’e hem bütün
Balıkesir’e katma değer anlamında çok
büyük bir imkân sağlayacak bir alandayız.” ifadelerini kullandı.Algı yaparak
siyaset olmaz
Canbey, 17 projeyi yerinde inceledi
Dursunbey’de ilk olarak AK Parti teşkilatı ile bir araya gelen Mustafa Canbey,
daha sonra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı ziyaret ederek
devam eden projeler ile ilgili brifing aldı.
Sonrasında sahada devam eden projeleri yerinde inceleyen Canbey, Ahmet
Akın’ın Dursunbey’e hizmet götürülmüyor iddialarına bizzat hizmet noktaların-

“Bütün bunları görmezden gelmek en
hafif ifadeyle haksızlık.” diyen Canbey,
Dursunbey’in oransal olarak Balıkesir’in
en fazla yatırım alan ilçesi olduğunu
hatırlatarak; “Algı yapmayalım gerçekleri görelim diye bir çağrı yapmıştım. Bu
çağrımı tekrarlıyorum. Dursunbey şu
anda Balıkesir’in en fazla yatırım alan
İlçesi konumunda. Elbette bunu oransal
olarak söylüyorum. Dursunbey’e hizmet
yapılmıyor gibi lafların doğru olmadığını
kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetler
katlanarak devam edecek. Dursunbey’e
bir birinden değerli hizmetleri getirmeye
çalışacağız. Yol konusunda ki çalışmalar belli bir noktaya ulaşmış durumda.
Kısa zaman içerisinde yol çalışmaları
tamamlanmış olacak. OSB İle ilgili alt-

dan cevap verdi.
17 projeyi yerinde inceleyen Milletvekili
Canbey, Dursunbey Organize Sanayi
Bölgesi’nde açıklamalarda bulundu.
OSB’de çalışmaları hızla devam ettiğini
belirten Canbey, 23 firmaya yer tahsisinin yapıldığını söyledi.
Ahmet Akın’ı Dursunbey’e davet etti
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın,
‘Dursunbey’e söz veriliyor hizmet edilmiyor’ ifadelerinin gerçeği yansıtmadı-

ğını söyleyen Mustafa Canbey açıklamasında; “Biz Ahmet Akın’ı Dursunbey’e
davet ediyoruz. Dursunbey’e hizmet
yapılıyor mu, yapılmıyor mu burada
görsün istiyoruz. Bir açıklama yapmıştık. Dursunbey’e hizmet nasıl yapılıyor,

yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam
ediyor. Doğalgaz ile ilgili çalışalar çok
iyi bir noktaya geldi. Taşımalı sistem
ile Dursunbey Doğalgaz’a kavuşacak.
Yani Doğalgaz sonunu da Dursunbey’in
çözülmüş oldu” dedi.
3 milyar TL ilk yatırım
Dursunbey’e yaklaşık 3 Milyar TL’lik
yatırım yapıldığının altını çizen Mustafa
Canbey; “Milletimiz ile doğruları paylaşmak gerekiyor. Gerçekleri milletimize
söylemek gerekiyor. Bizde bunları Milletimiz ile paylaşmak için Dursunbey’e
geldik. AK Partinin hizmet Belediyeciliğinin ve AK Partinin milletimiz için yaptığı hizmetlerin karşılığının çok net bir
şekilde Dursunbey’de alındığını gördük.
Şimdi Dursunbey’e hizmet yapılmadı.
Dursunbey’e söz veriliyor da hizmet
yapılmıyor diyenleri Başta Ahmet Akın
olmak üzere Dursunbey’e davet ediyoruz” dedi.

Sayfa 4
AK PARTİ MKYK ÜYESİ AV. BELGİN UYGUR: ANKARA DÖNÜŞÜ İLK ZİYARETİNİ
AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA YAPTI.

- BALIKESİR AK PARTİ’DE HEDEF 2023…
- UYGUR’A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA…

BALIKESİR İÇİN, DURMAK YOK YOLA DEVAM
Ankara dönüşü, Balıkesir’de ilk ziyaretini Ak Parti
İl Başkanlığına yapan Ak Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur’u, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadınlar Kolu Başkanı Meral Cengiz
çiçeklerle karşıladı. Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan istişare
toplantısında Balıkesir’le ilgili bir çok önemli konu
ele alındı.
BAŞARAN: BALIKESİR OLARAK CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ…
Ak Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av.
Belgin Uygur’la yapılan istişare toplantısı’ndan
sonra bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Ekrem
Başaran, “Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongremizde,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın,
MKYK Üyeliğinde Vekilimiz Sayın Av. Belgin
Uygur’a yer vermesi, Balıkesirliler olarak bizleri
gururlandırdı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, Balıkesirimiz’e verdiği değer bizleri ziyadesiyle
mutlu etti.
BAŞARAN: BAYRAĞI DEVRALAN BELGİN
UYGUR VEKİLİME BAŞARILAR DİLİYORUM…
Yavuz Subaşı Vekilimden bayrağı devralan Belgin
Uygur Vekilime bu anlamda başarılar diliyorum.
Belgin Uygur Vekilim, bu güne kadar milletin dertleriyle dertlenen, içiçe olan biri. Mütevazi kişiliğiyle
her zaman sahada olan, Balıkesir’in tüm ilçelerini
ziyaret eden, milletimizin isteklerini, dertlerini
dinleyen vekilimize başarılar diliyoruz. Ayrıca,
Balıkesir’e gelir gelmez ilk ziyaretini İl Başkanlığımıza yapmasından dolayı kendisine teşekkür
ediyoruz. Balıkesir’de AK Parti, hizmetlerine hız
kesmeden devam edecek. Ak Parti’nin hedefi bellidir. Hedef 2023. Türkiye için Güven ve İstikrar şiarıyla, tüm teşkilat üyelerimizle birlikte gece gündüz
demeden çalışacağız. Ülkemizin ve Balıkesirimizin
kalkınması, refahı ve huzuru için durmadan mücadele edeceğiz. Milletimize hizmet Hakk’a hizmettir
anlayışı ile hareketle ve ilk günkü aşkla yola devam
edeceğiz” dedi.

UYGUR: CUMHURBAŞKANIMIZA
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM…

Balıkesir’de Ak Parti’nin her zaman hizmet odaklı
çalıştığını ve Ak Parti Balıkesir Teşkilatının her
daim vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Ak
Parti MKYK Üyesi Av. Belgin Uygur, İl Başkanı Ekrem Başaran’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Ak Parti MKYK
Üyesi Av. Belgin Uygur yaptığı açıklamada; “Öncelikle, Kongremizde (MKYK) Merkez Karar Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçilmemden dolayı şahsımı bu
göreve layık gören Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı
arz ediyorum. Kutlu davamızda bizlere tevdi edilen
tüm görevleri; AK Parti’nin bir neferi olarak ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması çalışacağız. Bizler, Türkiye için güven ve istikrar hedefi ile
kutlu yürüyüşümüzde daima Cumhurbaşkanımızla
beraberiz” dedi.
AK PARTİ BASIN BÜROSU

Balat

02 NİSAN 2021

Sayfa 5

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

Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna
uyun; (başka) yollara
sapmayın; sonra onlar
sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları
size emretti.(En’âm, 6/153)
Rasûlullah
Efendimiz
zamanında Gençlik
(Z Kuşağı)

Rasûlullah Efendimiz’in
genç sahâbîlerini en îti
nâlı bir şekilde yetiştirdiği, onlara îtimâd ederek
kendilerine İslâm’ın kaderinde mühim roller yüklediği gerçeğidir.
Bu sebeple denilebilir ki; İslâm, ekseriyetle
gençlerin heyecan iklîminde inkişâf etmiştir.
Zira görüldüğü üzere, müslüman olduklarında ashâb-ı kirâmın pek çoğu, henüz
yirmi yaşında bile değildi.
Fakat onlar, kendilerine tevdî edilen vazifeleri büyük bir îman aşkı ve heyecanıyla
îfâ ettiler, İslâm dâvetini kıtalara ve çağlara
taşıdılar.
Rasûlullah Mekke’yi fethettiğinde 20
yaşındaki Attâb bin Esîd’i oraya vâli tâyin
etmişti.
Fakat burada dikkat çeken husus;
Düşünmek gerekir ki, günümüzde takrîben
yirmili yaşlardaki gençler, acaba hangi
sevdâların peşinde koşuyorlar?
Bu yaşlardaki gençlerin fikir dünyası, nasıl
bir kıvamda?!
Zamanımız gençlerinin, yüreklerinde derinden hissetmeleri gereken mes’ûliyet şuuru,
acaba hangi seviyede?!.
Peygamber Efendimiz’in yaşlılardan ziyade, gençlerle daha çok meşgul olmasının
bir hikmeti de, gençliğin, fânî ömür takviminde en hayatî kararların alındığı bir
dönem olmasıdır.
Çünkü gençler, farklılıklara ve yeni gelişmelere intibak etme hususunda yaşlılara
kıyasla daha elverişlidirler.
Son zamanlarda yapılan tespitler de bu fikri
desteklemektedir.
Buna göre gençler, yaşlılardan daha çok
dîne ilgi göstermekte, Allâh’a, âhirete ve
yeniden dirilişe dâir merak ve heyecan
içinde takvâ hayatına rağbet etmektedirler.
Bugün Avrupa’daki gençlerin, İslâm’ı daha
kolay kabul ettiği, yaşı ilerlemiş olanlarınsa
bunda zorlandığı görülmektedir.
Nitekim Efendimiz zamanında da İslâm’a
girme şerefine nâil olanların, ekseriyetle gençler olması, bu hakîkatin açık bir
tezâhürüdür.
“Peygamber Efendimiz , gençlere ne gibi
tavsiyelerde bulunmuştur?”

Günün Hadisi

Allah’a ve ahiret gününe
iman eden, akrabalarıyla
ilişkisini sürdürsün.(Buhârî,

Günün Duası

DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“Edeb”, 85)

Allah’ım! Bildiğin her şeyin şerrinden Sana sığınıyorum. Bildiğin her şeyin
hayrını istiyorum.
(Tirmizî, “Deavât”, 23)

Burada şunu ifâde etmek lâzımdır ki; Yine Peygamber Efendimiz’in, gençlere yön ve
istikâmet veren diğer hadîs-i şerîflerinden
birkaçı da şöyledir:
“Allah Teâlâ, gençliğini Allâh’a itaat
yolunda geçiren genci sever.” (Süyûtî,

“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 )

el-Câmiu’s-Sağîr, I, 65/1867)

“Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan
kıyamet gününde, gölgesinde barındıracaktır.
Bunlardan biri de, Rabbine ibadet
ederek yetişen gençtir.” (Buhârî, Ezân, 36)
“Allah çocukça (lâubâlî) davranışları olmayan, hayra yönelip hevâ ve hevesi terk
eden, vakar sahibi, olgun genci sever.”
(Ahmed, IV, 151)

Efendimiz , alâkadar olduğu gençlerin
öncelikle karakter ve kâbiliyetlerini tespit
etmiştir.Meselâ Hazret-i Ali , İslâm’ı büyük
bir dirâyetle kabul ettiğinde henüz 10 yaşında bir çocuktu…
Efendimiz’in ulvî terbiyesi altında, ilimde,
irfanda, idârede, yani her alanda zirve bir
şahsiyet olarak yetişti.
Öyle ki, Peygamberimiz hayattayken
bile, fetvâ verme salâhiyetine sahip genç
sahâbîlerden biri oldu.
Efendimiz’in âzâd ettiği kölesi Zeyd bin
Hârise hidâyete erdiğinde 15 yaşındaydı.
Tâif’te Peygamberimiz’e atılan taşlara karşı
vücûdunu hiç çekinmeden, korkusuzca
siper eden genç ve yiğit bir delikanlıydı.
Oğlu Üsâme bin Zeyd, 19 yaşında İslâm
ordusuna kumandanlık yapmıştı.

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

Hazret-i Ömer’in oğlu Abdullah, îmân ile
şereflendiği zaman 10 yaşlarındaydı. Daha
sonra büyük âlimler safının en başına geçerek en çok hadis rivâyet eden ikinci sahâbî
olma şerefine nâil oldu.
Câfer bin Ebî Tâlib, Habeşistan’da
Necâşî’nin huzûrunda müslümanları
temsîlen, ilim, hikmet ve cesaretle konuştuğunda 17 yaşlarında bir gençti.
Mekke’nin en zengin ve en yakışıklı gençlerinden Mus’ab bin Umeyr müslüman olup
âilesi tarafından hapsedildiğinde 18 yaşlarındaydı.
O Mus’ab ki, daha sonra Yesrib’i Medîne’ye
çevirmiş, gönülleri Kur’ân’la, firâseti ve tatlı
diliyle fethetmişti.
Yine büyük İslâm âlimi ve en çok hadis
rivâyet eden sahâbîlerden Abdullah ibn-i
Abbâs, Peygamber Efendimiz’in vefâtında
henüz 13 yaşında idi.

Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed
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Dursunbey’de yaya geçitlerine
‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Dursunbey’de yaya geçitlerine ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
İçişleri Bakanlığı yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu
belirten farkındalık çalışması kapsamında Dursunbey’de de yaya
geçitlerinde etkinlikler gerçekleştirildi.
‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ sloganı ile İçişleri Bakanlığı tarafından
başlatılan farkındalık çalışması Türkiye genelinde olduğu gibi
Dursunbey’de de gerçekleşti. Yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda
olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de ‘Kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ şeklinde yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir Dursunbeyliler dayanışma derneği olarak Milli kuvvetler caddesinde Avukatlık bürosu açan hemşehrimiz Avukat İbrahim Erdin’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulunduk.

Başkan Avcı’dan Müjde

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül’e yapacakları 3. kapalı yüzme havuzunun müjdesini verdi.

BAŞKAN AVCI’DAN MÜJDE
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül’e yapacakları 3.
kapalı yüzme havuzunun müjdesini verdi.
TRENLİK BAĞLARINA KAPALI YÜZME HAVUZU MÜJDESİ
BAŞKAN AVCI “ALTIEYLÜL ÖZEL” PROGRAMINA KONUK OLDU
Altıeylül TV’de yayınlanan “Altıeylül Özel” programına konuk
olan Başkan Avcı, vatandaşlardan gelen soruları ve merak edilenleri cevapladı. Altıeylül’ün çehresini değiştiren ve daha yaşanabilir bir Altıeylül’ün sağlam temellerini atan Altıeylül Belediyesi, projeleriyle gençleri hedef alıyor.
Bu kapsamda yürüttüğü projelerden biri olan ve bittiğinde Altıeylül İlçesi’nin ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyacak olan
Hasan Can Kültür Merkezi’nin yüzde 95’i tamamlandı; Mayıs ya
da Haziran ayı içerisinde de bitirilmesi planlanıyor. Aynı şekilde
Temmuz-Ağustos ayları içerisinde de ALGEM binasını açılarak
hizmete girmesi bekleniyor.

Karesi İlçe Başkanı Dinçer Orkan

Karesi İlçe Müftülüğüne yeni atanan Hasan
Canlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Bu kapsamda Dursunbey Kent meydanında gerçekleşen farkındalık
etkinliğine Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı
Ramazan Bahçavan ve öğrenciler katıldı.
Sürücülerin dövizlerle ve broşürlerle uyarıldığı etkinlikte, Belediye
tarafından kırmızıya boyanan yaya geçitlerinde sürücülere sözlü olarak bilgiler de verildi.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Dursunbey Kaymakamı Rahmi
Bulut; “Bugün Ülkemiz’de 81 İl, 922 ilçede aynı faaliyete başladık.
Sayın Bakanımızın da talimatı ile Belediyelerimizce kırmızı çizgimizi
çektik. Diyoruz ki Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir.
Burada sürücülerimizi uyarıyoruz ve yayalara öncelik hakkı tanıyoruz” dedi.
Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya
ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması
hedefleniyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan;
Karesi İlçe Müftülüğüne yeni atanan Hasan Canlı’ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulunduk.
Sayın Müftümüze nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür
ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. dedi.

