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Büyükşehir’den Kırsal Atağı
Büyükşehir kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor

--- Büyükşehir’den kırsal atağı -- 
Büyükşehir kırsal

 kalkınmaya büyük önem veriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda 
kalkınma ve şehir ekonomisine katkı sağ-
layacakçalışmalarını sürdürüyor. Başkan 
Yücel Yılmaz’ın büyük önem verdiği kırsal 
kalkınma konusunda tarım ve hayvancılığın 
her alanında üreticilere destekler sağlanarak 
alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar gerçek-
leştiriliyor.

Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitlili-
ğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik
uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı 
sağlamak ve şehir ekonomisini canlan-
dırmak üzere her türlü tarımsal üretim ile 
hayvancılığı destekleme hedefiyle çalışan 
Büyükşehir Belediyesi, tüm faaliyetlere 
büyük önem veriyor. Ekim, dikim ve ha-
sat dönemi öncesinde; Dursunbey,İvrindi, 
Savaştepe, Havran, Edremit, Burhaniye ve 

Ayvalık ilçelerinde, çiftçilerin tarla ve zey-
tinliklerine daha rahat ve güvenli bir şekilde 
ulaşabilmelerinin sağlanması amacıyla
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş 
makineleriyle yollar açılarak temizlendi,
ardından da gerekli bakım ve onarım çalış-
maları gerçekleştirildi.
ÜRETİCİLERE FİDE VE TOHUM DESTEĞİN-
DE BULUNULUYOR

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dai-
resi Başkanlığı; çiftçilere destek olmak ve
üretimin devamlılığını sağlayabilmek ama-
cıyla ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde 
tohum ve sebze fidesi dağıtımları gerçekleş-
tiriyor. Bu kapsamda; Dursunbey’de çiftçi-
likle uğraşan 5 kırsal mahallede 105 çiftçiye 
2 bin 800 kilogram Badalan Fasulye tohumu, 
Edremit’in kırsal Bostancı Mahallesi’nde 7 
bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu ile 44 
paket silajlık mısır ve yine Edremit’in kırsal 
Çıkrıkçı Mahallesi’nde 401 bin 800 adet seb-
ze fidesi dağıtıldı.
YÜZDE 75 HİBELİ YEM BİTKİSİ TOHUMU 
DAĞITILIYOR
Ayrıca çiftçilerin kaba yem maliyetlerinin dü-
şürülmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü işbirliğinde yüzde 75’i 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir 

Büyükşehir Bele-
diyesi hibesi ola-
rak yem bitkileri 
tohumu dağıtımı 
gerçekleştiriliyor. 
İl genelinde Tarım 
Müdürlükleri tara-
fından yonca ve 
silajlık mısır tohum 

talepleri toplanarak 19 ilçede bin 500 çiftçi-
ye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin ki-
logram da silajlık mısır tohumu ulaştırılıyor.
Böylelikle, 3 bin dekar alana yonca, 12 bin 
dekar alana ise silajlık mısır ekimi yapılması
sağlanacak.
TÜRKİYE’DE İLK DEFA ITIRIN TAR-
LADAN TARIMI YAPILIYOR

Ayrıca gül yağına benzer özellikleriyle; gıda, 
ilaç, parfümeri ve kozmetik sanayisinde ge-
niş kullanım potansiyeline sahip Itır bitkisi-
nin tarımının yaygınlaştırılması amacıyla
Burhaniye’nin kırsal Kızıklı Mahallesi’nde 
yaşayan 8 kadın üreticiye 11 bin fide deste-
ğinde bulunularak ülkemizde ilk defa Itır bit-
kisinin tarlada tarımının yapılması sağlandı.
MERA ALANLARI ISLAH EDİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 40 ayrı nok-
tada mera alanlarında ıslah çalışmaları
gerçekleştiriyor.devamı           sayfa 2’de
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Büyükşehir’den Kırsal Atağı
ÜRETİCİLERE FİDE VE TOHUM DESTEĞİNDE BULUNULUYOR

 

 Hayvancılığı geliştirmek için mera 
alanlarındaki kara çaltı bitkisini berta-
raf edip toprağa karışmasını sağlayan 
Büyükşehir Belediyesi hem topraktaki 
organik madde miktarını artırıyor hem 
de mera alanlarını temizleyerek özellik-
le küçükbaş hayvancılık için en verimli 
hale getiriyor.

BOZ IRK SUNİ TOHUMLAMA 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hay-
vancılıkla geçimini sağlayan vatandaş-
ların daha fazla kazanç elde etmesi için 
yerli boz ırk sığırların verimini artırmak 
amacıyla çalışmalar devam ediyor. 
Yerli boz ırk sığırlarla; genetik, morfo-
lojik ve şekil olarak oldukça benzerlik 
gösteren Piedmontese ırkı boğa sper-
ması kullanılarak Sındırgı’nın; kırsal Eğ-
ridere Mahallesi’nde 2, kırsal Sinandede 
Mahallesi’nde 3 olmak üzere toplamda 5 
suni tohumlama çalışması yapıldı.
Bu ırkın tohumlamasından doğan buza-
ğılar, yerli ırk boğalardan doğan buzağı-
lara göre yaklaşık iki katı canlı ağırlığa 
ulaşıyor.
Balıkesir’de arıcılığın geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaları-
na devam eden Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle kırsal mahallelerde yaşayan 
vatandaşların arıcılık konusunda teşvik 
edilmesiyle ek gelir sağlamalarını amaç-
layarak üreticilerin yaşam standartları-
nın yükseltilmesi ve arıcılığın bilimsel 
bir şekilde yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla Uygulamalı Sertifikalı Arı Ye-

tiştiriciliği Kursları düzenliyor.

2021 YILINDA ARICILIĞA 
1 MİLYON 125 BİN LİRA DESTEK

Balıkesir Balını dünya çapında marka 
haline getirebilmek amacıyla arı üretici-
lerine büyük destekler sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi, bu kapsamda 2021 yılı 
içerisinde; 210 üreticiye 2 bin 100 adet 
ahşap kovan, bin 215 arıcıya 6 bin 45 te-
neke arı yemi ve 5 bin ana arı dağıtarak 
1 milyon 125 bin liralık destek sağladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BAL OR-
MANI KURULUYOR

Büyükşehir Belediyesi, Ayrıca 
Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en 
büyük Bal Ormanı’nı kurma çalışmala-
rını Edremit’in arıcılık konusunda eski 
bir geleneğe sahip olan kırsal Dereli 

Mahallesi’nde sürdürüyor. 
Şu ana kadar kurulmuş en büyük 
Bal Ormanı’nı kurma çalışmalarını 
Edremit’in arıcılık konusunda eski 
bir geleneğe sahip olan kırsal Dereli 
Mahallesi’nde sürdürüyor. 

      Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz  Programımıza Dursunbey ilçemiz-
le devam etti. Eski YSK başkanımız Sadi 
Güven’i ziyaret ettiler.

Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Bele-
diye Başkanı Ramazan Bahçavan ve AK 
Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali ile birlikte 
yapılan çalışmalarımızı yerinde inceledi.
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AK PARTİ İL BAŞKANI EKREM BAŞARAN: “BALIKESİR’İN MİMARI SABRİ UĞUR 
BAŞKANIMIZI, UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Başkan Yılmaz’
Esnaf ve iş yerlerinden su 

ücreti alınmayacak

    -Başkan Yılmaz’dan tüm şehrin esnafı-
na can suyu---Esnaf ve iş yerlerinden su 
ücreti alınmayacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’dan bir sosyal belediyecilik 
örneği daha. Başkan Yılmaz, pandemi 
sürecinden etkilenen il genelindeki tüm 
esnaf ve iş yerlerinden 5 ay boyuca 1. 
kademe su ücreti alınmaması talimatını 
verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, pandemi sürecinde yaşa-
nan olumsuzluklardan etkilenen esnafa 
destek olmaya devam ediyor. 
Dükkanını açamayan belediye kiracıla-
rından kira almayan Başkan Yılmaz, bu 
kez de normalleşme sürecine destek 
olmak amacıyla esnaf ve iş yerlerinden 
1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında 1. 
kademe tüketilen içme ve kullanma su 
ücretlerini almayacak. 
Her zaman esnafın yanında olduklarını 
dile getiren Başkan Yılmaz, pandemi sü-
recinde de esnafa destek olmaya devam 
ettiklerini belirtti.
 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 1. kademe su ücretlerinin beş ay 
süre ile sosyal destek kapsamında kar-
şılanacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıklamış olduğu ekonomik 
destek paketleriyle birlikte yerel yöne-
timler olarak bizler de üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyo-
ruz. 
Yaşadığımız zorlu süreçlerin sonucun-
da esnafımızın mağdur olmaması adına 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 
imkanlarımızı seferber etmiş durumda-
yız. Allah’ın izniyle bu zorlu süreci hep 
birlikte aşacağız” dedi.
ÜCRET ALINMAYACAK İŞLETMELER
Genelgelerde söz edilen, her türlü lokan-
ta modelleri, aperatif olarak yemek tü-
ketilen yerler, paket olarak yemek satan 
işletmeler, kafeteryalar, kahvehaneler, 
çay ocakları, aile çay bahçeleri, internet 
kafe tarzı oyun salonları, pastaneler, 
berber-kuaför salonları, oto yıkamacılar, 
halı sahalar, spor ve fitness salonları ve 
benzeri iş yerlerinin aylık su faturalarına 
yansıyan 1. kademede tüketilen içme ve 
kullanma su bedelleri Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 
Haber:S.Mercan

AK PARTİ İL BAŞKANI EKREM BAŞARAN: 
“BALIKESİR’İN MİMARI SABRİ UĞUR BAŞ-
KANIMIZI, UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ”

“BALIKESİR’E ÇAĞ ATLATAN SABRİ 
UĞUR BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYO-
RUZ” SABRİ UĞUR BUGÜN KABRİ BAŞIN-
DA ANILDI.
Kendisini, Öznesi Balıkesir olan her konu-
nun muhatabı  olarak gören ve hizmette 
sınır tanımayan Sabri Uğur Başkanımızı 
unutmadık, unutmayacağız diyen Ak Parti 
Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “Gö-
rev yaptığı 2004-2009 yılları arasında; gece-
sini gündüzüne katarak Balıkesir’i “kaba-
sadan kente dönüştüren isim” olarak kent 
tarihine adını yazdıran, Balıkesir’in mimarı, 
Balıkesir’e çağ atlatan Efsane Başkan Sab-
ri Uğur’un vefatının 4. Sene-i devriyesinde 
rahmetle anıyoruz. 1 Haziran 2021 yani 
bugün, ikindi namazının ardından Sabri 
Başkanımızın kabri başında anma progra-
mı düzenliyoruz. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
birlikte Balıkesir’e büyük hizmetleri olan ve 
aynı ekipte olmanın verdiği gururla Başka-
nımızı bir kez daha dualarla anacağız. Rab-
bim mekanını cennet, ruhunu şad eylesin 
inşallah.” 

BAŞARAN: ÖZNESİ BALIKESİR OLAN 
HER KONU, SABRİ BAŞKANIMIZDAN BİZE 
MİRASTIR…
Sabri Uğur’un, Öznesi Balıkesir olan her 
konun muhatabı biziz sözünü ilke edin-
diklerini belirten Başkan Başaran, “2004 
yerel seçimlerinde biz Balıkesir’in mimarı 
olan Başkanımız Sabri Uğur ile beraber, o 
belediye başkanı oldu, biz de onun meclis 
üyesi olduk. 5 yıl boyunca ben de daimi 
encümen ve imar komisyon üyeliği yaptım.  
Sabri Başkanım şehir dışına ve yurt dışına 
gittiğinde de başkanvekilliğini yürüttüm. 
5 yıllık süreçte biz Balıkesir’de çok ciddi 

işler yaptık. Tabiri caizse Balıkesir’in altını 
üstüne getirdik. Doğalgaz, Kanalizasyon ve 
elektrik şebekeleri dahil bütün altyapı ile 
ilgili işlemleri Balıkesir merkezde hallettik. 
Üzerlerinin örtülmesi, kaldırım ve asfaltın 
yapılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar ger-
çekleştirdik.
BAŞARAN: BUGÜN OSB BU KADAR GÜÇ-
LÜ İSE, SABRİ UĞUR BAŞKANIMIZ SAYE-
SİNDEDİR.
Balıkesir’in biriken tüm yükünü Sabri Baş-
kanımız inisiyatif alarak; Hazine Bakanımız-

la, Maliye Bakanımızla, Sanayi Bakanımız-
la, Ankara ile çok ciddi bir diplomasi trafiği 
başlattı. Borçların ertelenmesini, OSB’nin 
biraz nefes almasını, davaların hızlıca 
halledilerek ayağımıza pranga olmuş hu-
kuki problemleri çözerek, buraya yatırım 
yapmayı düşünen insanların aklında soru 
işareti oluşturacak, her şeyi ortadan kaldı-
rarak, OSB’nin önünü açtı. 
BAŞARAN: SABRİ BAŞKANIN BALIKESİR 
SEVGİSİ, ÇALIŞMA DİSİPLİNİ BİZE ÖR-
NEKTİR…
Öznesi Balıkesir olan, her konunun muha-
tabı olarak her konuyu çözme noktasında 
kendini sorumlu gördü ve çözdü. Biz de 
çok güzel ekip olmuştuk. Benim de Balıke-
sir denince akla gelen, canlanan hatıralar, 
çalışma disiplini, 
sonuç alma, şehre katkıda bulunmanın 
karşılığı olarak, Öznesi Balıkesir olan her 
konunun takipçisiyiz sözünü yani Sabri 
Bey’in mirasını kendimize bir başlık olarak 
görev addettik. Nereye bakarsam bakayım, 
Balıkesir ilgili hangi konuya bakarsam ba-
kayım bu başlık hatırıma geliyor. Bu sözün 
hikayesi budur, Sabri Başkanımızdan bize 
bir hediyedir. Bizde de her daim karşılığını 
bulur. 
BAŞARAN: SABRİ UĞUR BAŞKANIMIZ 
BALIKESİR’E ÇAĞ ATLATTI…
Bu nedenle, ekibinde bulunmaktan büyük 
gurur duyduğum, Balıkesir’in mimarı, Ba-
lıkesir çağ atlatan, Balıkesir’in bugünlere 
gelmesinde büyük emekleri olun, olmazları 
olduran çalışma gayreti ile bizlere örnek 
olan Sabri Uğur Başkanımızı, 4. Sene-i 
Devriyesi’nde rahmet, minnet ve dua ile 
anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eyle-
sin” şeklinde konuştu.
AK PARTİ BASIN BÜROSU
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VATAN SEVGİSİ KARESİ BELEDİYESİ’NDEN ARMUTALAN MAHALLESİ’NE 

KÜLTÜR MERKEZİ

VATAN 
SEVGİSİ

 Türk ırkını bil-
meyenlere ve 
son zamanlarda 
unutturmaya 
çalışanlara, va-
tanını inkâr eden 
soysuzlara; M. 

Kemal ATATÜRK’ün sözleri ile 
cevap vermek istiyorum.
“Türk milletinin karakteri yük-
sektir. Türk milleti çalışkandır. 
Türk milleti zekidir... 
Türk milleti milli birlik ve be-
raberlik içerisinde güçlükleri 
yenmesini bilmiştir…
 Türk milletinin tarihi bir nite-
liği de güzel sanatları sevmek 
ve onda yükselmektir. Türk 
milletinin büyük millet olduğu-
nu bütün medeni
âlem, az zamanda, bir kere 
daha tanıyacaktır...” 

“Türklüğün unutulmuş büyük 
medeni vasfı ve büyük mede-
ni kabiliyeti, bundan sonraki 
gelişmesi ile geleceğin yüksek 
medeniyet ufkunda yeni bir 
güneş gibi doğacaktır.”

“Türk milleti güzel her şeyi her 
medeni şeyi, her yüksek şeyi 
sever, takdir eder. 
Fakat muhakkaktır ki, her şeyin 
üstünde takdir ettiği bir şey 
varsa o da kahramanlıktır.” 

“Türk esirlik kabul etmeyen bir 
millettir.” 
“Bizim başka milletlerden hiç 
bir eksiğimiz yok. Cesuruz, ze-
kiyiz, çalışkanız, Yüksek amaç-
lar uğrunda ölmesini biliriz.” 

“Türk milletinin son yıllarda 
gösterdiği harikaların yaptığı 
siyasi ve sosyal inkılapların 
gerçek sahibi kendisidir. 

Milletimizde bu kabiliyet ve 
tekâmül var olmasaydı, onu 
yaratmaya hiçbir kuvvet ve 
kudret yeterli olamazdı.” 

“Bu millet kılı kıpırdamadan 
dava uğruna canını vermeye 
razı olmasaydı, ben hiç birşey 
yapamazdım.” 

“Giriştiğimiz büyük işlerde, 
milletimizin yüksek kabiliyet 
ve yüksek sağduyusu başlıca 
rehberimiz ve başarı kaynağı-
mız olmuştur.” 

“Bizim milletimiz derin bir ma-
ziye maliktir... 
Türk çocuğu ecdadını tanıdık-
ça daha büyük işler yapmak 
için kendinde kuvvet bulacak-
tır.” 
“Benim hayatta yegâne fahrim, 
servetim Türklükten başka bir 
şey değildir.” 

“Bu memleket tarihte Türk’tü, 
halde Türk’tür ve ebediyen 
Türk olarak yaşayacaktır.” 
“Türklük esastır.
 Bu mevcudiyeti tarih içinde 
araştırmak, birbirini izleyen 
bir tarih zinciri içinde tespit 
edilecek Türk medeniyeti ile 
övünmek yerinde olur. Fakat 
bu övünmeye layık olmak için 
bugün çalışmak lazımdır.” 

“Gerektiğinde vatan için bir tek 
fert gibi yekpare azim ve karar 
ile çalışmasını bilen bir millet 
elbette büyük bir geleceğe la-
yık ve aday olan bir millettir.” 

“Bir milletin başarısı, mutlaka 
bütün milli güçlerin bir istika-
mette oluşmasıyla mümkün-
dür. 
Bu nedenle bilelim ki, elde 
ettiğimiz başarı, milletin güç 
birliği etmesinden, ortak hare-
ket etmesinden ileri gelmiştir. 
Eğer aynı başarı ve zaferleri 
gelecekte de tekrarlamak isti-
yorsak, ayni esasa dayanalım 
ve aynı şekilde yürüyelim.” 

“Biz öyle milliyetçileriz ki, 
bizimle işbirliği yapan bütün 
milletlere saygı duyar ve riayet 
ederiz.” 
“Esas kıymeti kendine veren 
ve mensup olduğu millet ve 
memleketi ancak şahsiyeti ile 
ayakta gören adamlar milletle-
rinin mutluluğuna hizmet etmiş 
sayılmazlar. Kendisi gidince 
ilerleme ve hareket durur zan-
netmek bir gaflettir.”
“Bir millet kendi kuvvetine 
dayanarak varlığını ve bağım-
sızlığını sağlamazsa, şunun 
bunun oyuncağı olmaktan 
kurtulamaz.”

“Türkiye Cumhuriyetinin teme-
li, kahramanlığı ve Türk kültü-
rüdür.”

“Türk miletine doğru ve güzeli 
veriniz, anlatınız, muhakkak 
kucaklar.”

FARUK BALCI

KARESİ BELEDİYESİ’NDEN ARMUTALAN MAHALLESİ’NE KÜL-
TÜR MERKEZİ

Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi’ne Kültür Merkezi 
kazandırmak için çalışmalara başladı. “Geleneksel Gürcü Mi-
marisi” örnek alınarak yapılacak olan merkezin bu yıl içerisinde 
bitirilmesi planlanıyor.
Armutalan Mahallesi’nde Karesi Belediyesi’ne ait 1361 metreka-
re yüzölçüme sahip arsa üzerinde yapılacak olan kültür merkezi 
2 katlı ve toplam 742 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek. 
Kültür Merkezi’nin, 1. katında misafir odaları, muhtar odası, 
doktor odası ve köy dernek odası ile 2. katında 300 kişilik çok 
amaçlı toplantı salonu bulunacak. Merkezin bu yıl içinde ta-
mamlanarak hizmete alınması planlanıyor.
BAŞKAN ORKAN: “KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE 
TAŞIYORUZ”

Karesi Belediyesi’nin yaptığı projeler ve çalışmalar ile ilçeye 
değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, insan 
odaklı hizmet ettiklerinin belirtti. Karesi’nin tarihi ve kültürel 
zenginliklerine dikkate çeken Başkan Orkan, “Çalışmalarımızla 
çehresi değişen, daha da güzelleşen ilçemizde, Yıldırım Beyazıt 
İmarethanesi, Atatürk Kültür Evi, Karesi Bey Türbesi gibi tarihi 
ve kültürel yapılarımızı kentimize kazandırdık, kazandırıyoruz. 
Bu hizmet, Sadece bir kültür merkezinden ibaret değil. Yeni şe-
hircilik anlayışımızın, İnsan odaklı mimarinin de güzel bir eseri. 
İnşallah yeni merkezimizde, yine güzelliğin sesi yankılanacak. 
Neşenin, huzurun, esenliğin sesi duyulacak” dedi.

Dursunbey Belediyesi 
 Bebek ve  Çocuk Kütüphanemizin Bahçesi Hazır
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürttüğümüz çalışmalar 
kapsamında ilçemize iki yeni kütüphane kazandırıyoruz. 
Bu kütüphanelerden ilki 0-3 yaş ile 4-11 yaş arası çocuklarımız 
için hazırladığımız Bebek ve Çocuk Kütüphanemiz olacak. 
İçerisinde survivor parkı, oyun alanları , zemin satrancı, bahçe 
oyun alanları ve yeşil alanlar ayrılan bebek ve cocuk kütüpha-
nemizin bahçesini çocuklarımız için kullanıma açtık
Bakanlıgımız tarafından iç tefrişatı yapılacak olan kütüphane-
miz, önümüzdeki aylarda hizmete açılacak...

DURSUNBEY BELEDİYESİ’
BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ YAPILACAK
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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 )

-

Günün Ayeti
Biz, kıyamet günü 

için adalet terazileri 
kurarız; artık kimseye 
hiçbir şekilde haksız-
lık edilmez. Yapılan, 

bir hardal tanesi kadar 
dahi olsa, onu getirir 

ortaya koyarız. 
Hesap görücü olarak 

biz yeteriz.
(Enbiyâ, 21/47)

Günün Hadisi
Ey Allah’ın kulları! 

Ya saflarınızı 
düzeltirsiniz, ya da 
Allah (sizin aranıza 
düşmanlık, buğz ve 
kalplerinize ihtilâf 

koyar da) birbirinize 
yüz çevirirsiniz.

(Müslim, “Salât”, 128)
    

       Günün Duası
Allah’ım! Senin 
sevgin ve Senin 

huzurunda sevgisi 
bana fayda sağla-
yacak kimselerin 

sevgisini elde etmeyi 
bana nasip eyle 

.(Tirmizî, “Deavât”, 75)

-BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’ın adıyla.”  
[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli 
çalışmaya Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.) bes-
mele ile yani Allah’ın 
adını anarak başlama-
mızı tavsiye etmektedir.
Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışmaları-
mızda Allah’ın yardımı-
nı istemektir.

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 

-

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.

Taksim Camii’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Taksim Camii’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız 
Ayasofya Cami-i Kebir’e verilen bir selam, yarın ulaşaca-
ğımız İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye 
olarak görüyorum.” dedi
Taksim Meydanı’nda yapımı tamamlanan Taksim Camii, 
bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
yapılan Taksim Camii’nde ilk Cuma namazını kıldıran Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam’ın Yeryüzünde-
ki Mührü Camiler ve Feth-i İstanbul” başlıklı hutbe irad etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta salgın tedbirleri 
nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edildi. Cuma namazında 
da cami içerisinde ve dış alanlarda sosyal mesafeye uygun 
olarak saf tutuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardında cami 
önünde hazırlanan platformda halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış 
Programı’nda yaptığı konuşmada sözlerine, “Bugün bizleri 
burada bir araya getiren Rabb’imize hamdüsenalar ediyo-
rum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak 
olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize 
ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan nire, Taksim nire. İşte 
buraya getiren o aşk, başka bir aşk.” diyerek başladı.
İlk cuma namazını eda ettikleri Taksim Camii’nin İstanbul, 
ülke ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını dileyen 
Erdoğan, güzel eserin inşasını üstlenen Sur Yapının sahip-
leri Altan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas başta olmak üzere, 
mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese teşekkür 
etti.
Erdoğan, Taksim Camii’nin farklı bir öneme sahip olduğu-
nu dile getirerek, “Çünkü caminin yerinde mescit bile yok 
ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta 
kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazla-
rını eda etmeye çalışıyorlardı. 

O günlerden bugünlere, 40’lı, 50’li yıllardan bugünlere kim-
ler geldi kimler geçti. İstanbul’umuzun en güzel yerlerin-
den biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı 
Bulvarı’nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden 
cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidala-
rı inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır.” diye konuş-
tu.
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            AK Parti il teşkilâtı Il Hakem kurulu başkanı  Zekai Kafaoğlu 
Dursunbeyliler Dayanışma ve yardımlaş-

ma derneğimizi ziyaret ettiler..
ALTIEYLÜL’ÜN İLK KÜLTÜR MER-

KEZİNDE İLK MECLİS TOPLANTISI-
TOPLANTI ÖNCESİ SABRİ UĞUR YAD EDİLDİ

Dursunbey Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Hayat 

Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle sergi 
düzenlendi 

Çınarlıpınar’ı Güzel 
Günlere Hazırlıyor 
Hemşehrilerimizin 
piknik için sıklıkla 

tercih ettiği Çınarlı-
pınar piknik  ala-

nında başlattığımız 
çalışmalar, bu alanı 
daha kullanışlı hale 

getirecek

      Balıkesir Büyükşehir Belediye eski başkanı ve AK Parti il 
teşkilâtı Il Hakem kurulu başkanı  Zekai Kafaoğlu  Balıkesir 
Dursunbeyliler Dayanışma ve yardımlaşma derneğimizi ziyaret 
ettiler.. Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ede-

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan; Beraber yaptığımız 
çalışmalarda ve fikir alışverişlerinde sürekli okumanın öne-
mine dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan 
Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsa 
Kahraman anısına Karesi Kent Konseyi’mizin öncülüğünde 
düzenlenen Kitap Okuma Yarışması programına katıldık.
Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, merhum İsa Kahraman’ı bir 
kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

Altıeylül’ün ilk kültür merkezi olan Hasan Can Kültür 
Merkezi, Altıeylül Belediyesi 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis 
Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan-
Kent Konseyi’mizin öncülüğünde İsa Kah-
raman anısına düzenlenen Kitap Okuma 

Yarışması programına katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Haziran Ayının ilk haftasının Hayat 
Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlanması Bakanlığımızca duyurulmuştur.
Bu hafta 81 ilimizde ilk kez bu eğitim-öğretim yılında kutlanmaya başla-
mıştır. 
Kaymakam Rahmi BULUT, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan BAH 
ÇAVAN ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 1-7 Hazi-
ran Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle düzenlenen sergiye katıldı.


