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- Kırsalda su fiyatlarında büyük indirim
--- Kırsalı sevindirecek karar

- Kırsalda su fiyatlarında büyük indirim
--- Kırsalı sevindirecek karar
BASKİ Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda kırsal mahallelerde 
yaşayan su abonelerini sevindi-
recek haber çıktı. Yapılan yeni 
düzenlemeyle su tüketim aralık-
ları artırılırken birim fiyatlarında 
önemli ölçüde indirime gidildi. 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
Balıkesir Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (BASKİ) Olağanüstü 
Genel Kurulu’nda, kırsal mahal-

lelerde yaşayan vatandaşları sevindirecek müjdeli bir karar alındı. 
Olağanüstü Genel Kurul’da alınan ve 142 bin 993 kırsal konut abo-
nesini yakından ilgilendiren “kırsal konutlarda su tarifesinin yeni-
den düzenlenmesi” kararı, oy çokluğuyla kabul edildi.
Kırsal konut aboneliğinde kademe aralıklarında vatandaşların lehine 

yapılan düzenlemeler sonucunda, 1.Kademe aralığı; 0-15 metreküp-
ten 0-30 metreküpe çıkarıldı. Böylece abone 
tüketim miktarları baz alındığında suyu az kullanan ve genel sayı 
içinde yüzde 90’lık dilimioluşturan 128 bin 722 adet abone, suyu ilk 
kademede 0-15 metreküp yerine 0-30 metreküp
olarak 0,98 TL’den kullanacak. Yeni düzenlemeyle; 2. Kademe 16-30 
metreküp aralığından 31-70 metreküp aralığına çıkarılarak birim 
fiyatı 7,80 TL’den 3,90 TL’ye indirildi. Ayrıca 
daha önce 31 metreküp üzeri olan 3. Kademe 71 metreküp üzerine 
çıkarılarak birim fiyatı da 11,70 TL’den 5,85’e düşürüldü. Böylelikle 
2. ve 3. kademe aralıklarında tüketim yapan ve 
yüzde 10’luk dilimde yer alan aboneler için de kademe aralıkları 
arttırıldı, birim fiyatlarında ise indirime gidildi.
BAŞKAN YILMAZ: İSRAFTAN UZAK BÜTÇELENDİRME
İsraftan uzak, suyun adaletli ve eşit dağılımını sağlayacak bir bütçe-
lendirme yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz “Bizim kırsal mahallerimizdeki 128 bin 722 abone-
miz, 30 metreküpün altında su kullanıyor.           devamı sayfa 5’de
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BALIKESİR GENÇLİĞİNDEN TEKNOFEST ÇIKARTMASIDursunbey Belediyesi
 

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Uz-
manları Cansel Yıldız ve Emrah Bozkurt 
ziyaretimize geldiler. GMKA’nın destekleri 
ve projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunduğumuz misafirlerimiz ile Organi-
ze Sanayi Bölgemiz hakkında da istişare-
lerde bulunduk...

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT 
Başkanlığında İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ümit GÖKDEMİR,İlçe 
Jandarma Komutanlığı,Emniyet 
Müdürlüğü,İlçe Sağlık Müdürlüğü 
tarafında servis şöförlerine eğitim 
ve bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirildi.
Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT “İt-
faiye Haftası” nedeniyle Dursun-
bey İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. 

Dursunbey Kaymakamlığı 

TEKNOFEST’TE TÜGVA BALIKESİR RÜZGARI

BALIKESİR GENÇLİĞİNDEN TEKNOFEST 
ÇIKARTMASI

Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA ) Balıkesir İl 
Temsilciliği ortaokul ve lise guruplarından oluşan 

dört yüz gençle 
Teknofest prog-
ramı düzenledi. 
Altı günde sekiz 
otobüsle ulaşımı 
sağlayan gençler 
hergün ellişer 
kişilik guruplar-
la, Çarşamba ve 
Perşembe günleri 

ise yüzer kişilik guruplarla programı gerçekleştir-
di. Festival’in yanısıra İstanbul gezisi de düzen-
lendi. Sabah beşte İstanbul’da olan gençler güne 
Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek sabah namazıyla 
başladı. Ardından Süleymaniye Camii, Alman 
Çeşmesi, Abdülhamit Han Kabristanı, Topkapı 
Sarayı ve Eminönü rehber eşliğinde ziyaret edildi. 
Öğlen molasını TÜGVA Genel Merkez’de veren 
gençler burada kodlama atölyelerini, müzik oda-
larını, spor salonlarını, resim atölyelerini ziyaret 
etti ve öğle yemeği yendi.

Öğleden sonra Teknofest alanına geçildi. Tek-
nofest alanında gençler öncelikle Balıkesir’den 
katılan yirmi yedi projeyi ve Türkiye’nin dört 
bir yanından katılan yüzlerce projeyi inceleme 
fırsatı yakaladı. Yine aynı şekilde Başta T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR 
olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
VARANK, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet KA-
SAPOĞLU, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Bilal ERDOĞAN, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı 
Aziz SANCAR ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
ERDOĞAN’la tanışma imkanı elde etti.
Programı organize eden Tügva Balıkesir İl Baş-
kanı Beşir ISLAK şunları ifade etti : Bizler her 
fırsatta söylediğimiz gibi ; gençler bu ülkenin, bu 
dünyanın geleceğidir. İşte bu gençlerin geleceğe 
hazırlanması için daha ilkokul, ortaokul çağında 
bu büyük organizasyonlarla tanışması, gençlerin 

ufkunun ve vizyonunun gelişmesi gerekmektedir. 
Bizler de bu tür organizasyonları fırsata çevirip 
geçtiğimiz yıl iki yüz, bu yıl dört yüz, inşallah 
önümüzdeki yıllar binlerce öğrenciyi bu tür fes-
tivallerle buluşturamaya devam edeceğiz. Merak 
ilmin hocasıdır, bu organizasyonlarla gençlerin 
dimağlarına bu merak tohumlarını ekebildiği-
miz an yeni Selçuk BAYRAKTAR’lar, yeni Aziz 
SANCAR’lar, yeni Recep Tayyip ERDOĞAN’lar 
yetişecektir inşallah.

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezi’nin İstihdam Garantili Kurs-

ları İlk Mezunlarını Verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyon-
luğunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
güdümlü proje desteğiyle kurulmuş olan 
Balıkesir Organize Sanayi (BALOSB) 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi istih-
dam garantili ilk kursiyerlerini mezun etti
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Çin, uranyum yerine toryumla çalışan nükleer santral geliştiriyor BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİLERE 
KOLAYLIK

TORYUM GERÇEĞİ ! ...
    Isparta uçağında şehit olan Engin Arık’ın 
sözlerinden, Türkiye’nin toryum rezervlerin-
den faydalanarak radyasyon tehlikesi olma-
yan ve trilyonlarca varil petrole eş değerde 
nükleer enerji üretebileceği anlaşılıyor.
    Arık, toryumu “kurtarıcı” olarak nitelendi-
riyor ve özetle şöylediyordu:
    -Toryum, saflaştırıldığında alüminyum, 
çelik görünümünde bir element. Toprakta 
toryum oksit halinde bulunuyor. 
    Dünya rezervlerinin yarıdan fazlası 
Türkiye’de, Batı Anadolu’da bulunuyor. 
    Eskişehir, Sivrihisar, Beypazarı ve Kızıl-
caören yörelerinde.
    Dünyada ise Avustralya’da 300 bin ton, 
Hindistan’da 290 bin ton, Norveç’te 170 bin 
ton, ABD’de 160 bin ton, Kanada’da 100 bin 
ton, Güney Afrika’da 35 bin ton, Brezilya’da 
16 bin ton toryum var. Neredeyse bütün 
dünyada toplam 1071 bin ton, Türkiye’de 
ise 800 bin ton.
    Toryum 21. yüzyılın en stratejik mad-
desi olacak. Çünkü yeni tip reaktörlerde 
yakıt olarak kullanılacak. Eğer biz toryum 
ile elektrik enerjisi üretebilmek imkanına 
kavuşursak, bu trilyonlarca varil petrole eş 
değerde bir enerji kaynağı olacak.
    Şu anda planlanan yeni tip reaktörlerin 
prototipinden söz edecek olursak: 
    Yerin yaklaşık 30 metre altında, kurşun 
bir hedefin içinde bulunacak toryum. Bu 
hedefe dışarıdan, yeryüzünden hızlı proton-
lar gönderiyorsunuz. Bu protonlar kurşun-
dan nötron üretiyor. Bu nötronlar da gidip 
toryumla birleşerek enerji üretiyor. 
    Bu tip reaktörlerin eskileriyle mukayese 
edilmesi mümkün değil. Kesinlikle patlama 
tehlikesi yok. Çernobil benzeri bir felaketin 
tekrarlanması mümkün değil. 
    Radyoaktif kalıntı minimum nispetinde. 
Bu da nötronlarla yok edilebiliyor. Reaktö-
rün fişini çektiğinizde her türlü işlem duru-
yor. 
    Doğa kirlenmiyor, minimum atıklar da 
uzun ömürlü değil. 
    Toryumun, uranyumun yerini alabileceği 
kanıtlandı. Dokuz yıl öncesine kadar toryu-
mun bu tip bir reaktörde yakıt olaraknkulla-
nılabileceği bilinmiyordu.
    - CERN araştırması ile Avrupa, ilk pro-
totip toryumlu nükleer santralini yapmaya 
çalışıyor.
    Ayrıca Japonya ve ABD de kendi sant-
rallerini kurmak istiyor.      Araştırmaların 
içinde olursak, biz kendimiz daha iyisini de 
üretebiliriz. Bu yeni reaktör, mevcut reak-
törlerin sorunlarını da çözümleyecek.

    Hızlandırıcı üzerinde çalışan bir tek araş-
tırma grubumuz var Ankara’da. Hızlandırıcı 
proton ve elektron gibi temel parçacıkların 
ve atom çekirdeklerinin hızını çoğaltan alet. 
Tıpta, sanayide, savunma sanayiinde de 
kullanılıyor. Fakat araştırmayla ilgili hızlan-
dırıcı yok.
    Türkiye’de, 2010 yılında hızlandırıcı, de-
neysel yüksek enerji fiziği ve nükleer fizik 
konularında 1200 bilim adamının çalışıyor 
olması gerek. Şu anda sadece 80 kişi var. 
    Önce bilime ve bilim adamına yatırım 
yapmak lazım.
    -Üniversitelerin fizik bölümlerinin bu 
alanda çalışmasını sağlamak, çalışma yapa-
cak olanları yüreklendirmek lazım. 
    Büyük bir servetin üzerinde oturuyoruz, 
küçük bir bilimsel yatırımla toryumla enerji 
üretme alanının dünya devleri arasına gire-
biliriz. 290 bin tonluk rezervi bulunan Hin-
distan, enerji geleceğini toryumda arıyor. 
    Türkiye’nin elindeki toryum rezervleri ise 
sonsuza kadar yeter!
    Prof. Dr. Engin Arık, Isparta’daki Sü-
leyman Demirel Üniversitesi’ndeki  bilim 
adamlarına bilgilerini aktarmaya gidiyordu.
    Allah rahmet eylesin. Alıntı.

Çin, uranyum yerine toryumla 
çalışan nükleer santral geliştiriyor

 
Çin, radyas-
yon tehlikesi 
ve radyoaktif 
atıklar nede-
niyle eleştiri 
konusu olan 
nükleer sant-
raller için yeni 
bir çözüme 

odaklandı. Çin, daha az risk içeren yeni bir reak-
tör teknolojisi üzerinde çalışıyor. Çin hükümeti 
kendi türünde tek olacak bir deneysel nükleer 
reaktör projesi açıkladı. Bu reaktör, soğutulmak 
için suya gereksinim duymayacak ve bilinen 
sıradan reaktörlerden daha tehlikesiz olacak. Bu 
reaktör türünün uygulamaya yaygın biçimde ko-
nulabilmesi durumunda temiz enerji bollaşacak 
ve karbon nötr aşamaya geçmek kolaylaşacak.

Söz konusu projenin reaktörü, uranyum yerine 
sıvı toryumla çalışan erimiş tuzlardan oluşarak 
diğer reaktörlerden daha güvenli olacak. Yakıt, 
erimiş tuzun içinde soğuyacak ve havayla temas 
ettiğinde katılaşacak. Bu süreç, toryumu izole 
etme sonucu doğurarak her türlü olası kaçağın 
ancak düşük kapsamlı bir radyasyon yaymasına 
yol açabilecek. Ayrıca toryum, uranyumdan çok 
daha ucuz ve bol bulunan bir radyoaktif metal.
Öte yandan radyoaktif atıklardan kurtulmak 
da erimiş tuzla işleyen bir reaktörle daha kolay 
olacak. Toryumlu bir nükleer reaksiyonun kalın-
tıları, başka transformasyonlarda dönüştürülebi-
liyor. Ayrıca dönüştürülememiş nihai atıkların da 
ömrü 500 yıl kadar. Bu, uranyum atıklarının 10 
bin yıl boyu yok olmadığı düşünüldüğünde çok 
ilginç bir veri olarak görülüyor.

Çin, bu yeni yöntemle çalışacak iki megavatlık bir 
prototipin inşasını tamamlıyor. Esas reaktör üç 
metre yüksekliğinde ve 2.5 metre eninde olacak 
ve 100 bin kişinin ihtiyacına karşılık gelecek 100 
megavat elektrik üretecek. Bu tip reaktör, su kul-
lanımı gerektirmemesi dolayısıyla kurak bölge-
lerde çalışabilecek. İlk ticari reaktör kurak Wuwei 
kentine yerleştirilecek. Bu çerçevede prototipin 
ilk testleri de önümüzdeki eylül ayında gerçek-
leştirilecek. Daha sonra ilk ticari reaktörün 2030 
yılına değin inşasına giden yol açılmış olacak.
             Çin Uluslararası Radyosu

Büyükşehir’den öğrencilere kolaylık

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre üni-
versite okumak için gelen öğrencilere gerçek-
leştirecekleri işlemlerde kolaylık sağlamaya 
devam ediyor. Kayıt döneminde Öğrenci Da-
nışma Masaları oluşturan Büyükşehir, şimdi 
de öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden 
indirimli yararlanmaları amacıyla BALKART 
Kişiselleştirme Merkezi’nde işlemlerinin hız-
lıca gerçekleştirilmesi için personel ve cihaz 
sayısı iki katına çıkarıldı.

Gelecek nesli temel alarak ileriye dönük 
gençlik projelerini bir bir hayata geçiren Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu bir 
şehir inşa ediyor. Öğrenci şehri olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’de; üniver-
site okumak üzere gelen öğrenciler ve ailele-
rinin rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleşti-
rebilmeleri amacıyla, Başkan Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tüm 
imkânlarını seferber etmeye devam ediyor.

ÖĞRENCİ DANIŞMA MASALARI OLUŞTURDU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan-
lığına bağlı Beyaz Masa ekipleri, şehir dışın-
dan Balıkesir’e üniversite kaydı için gelen 
vatandaşları doğru bir şekilde yönlendirmek 
amacıyla kilit noktalarda Öğrenci Danışma 
Masaları oluşturdu. Balıkesir’e gelen öğren-
ciler; Balıkesir Terminali, Salih Tozan Top-
lantı ve Gösteri Merkezi, Bandırma Otogarı, 
Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Edremit Ek 
Hizmet Binası ile Burhaniye Ek Hizmet Bina-
sında kurulan Öğrenci Danışma Masaların-
da belediye ekipleri tarafından karşılanarak 
Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânlar 
ve şehre dair bilgilendirmeler yapıldı. Aynı za-
manda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’ye (BTT) bağlı 
23 T Toplu Taşıma Merkezi-Terminal Otobüs 
Hattı da kayıt günleri arasında ücretsiz olarak 
hizmet verdi.
PERSONEL VE CİHAZ SAYISI İKİ KATINA 
ÇIKARILDI
Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana şehre 
20-30 bin civarında üniversite öğrencisinin 
giriş yapmasıyla birlikte BALKART kişiselleş-
tirme işlemlerinde yoğun talep oluştu. Öğren-
cilerin, toplu taşıma hizmetlerinden indirimli 
olarak yararlanabilmelerini sağlamak için 
yapılan kişiselleştirme işlemlerinin sağlıklı 
ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla 
Toplu Taşıma Merkezi’nde bulunan Kişiselleş-
tirme Merkezlerinde personel ve cihaz sayısı 
iki katına çıkarılarak işlemler hızlandırıldı. Ay-
rıca sıcak havada öğrencilerin başına güneş 
geçmemesi için gölgelikler kuruldu.
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin ve ala seyyidina Muhammed

“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
Aydınlatan kitaba ye-
min olsun! Biz onu 
mübarek bir gecede 
indirdik; biz daima 

uyarmaktayız.
(Duhân, 44/2-3)

Günün Hadisi
İyi arkadaş ile kötü 

arkadaşın kişiye etkisi; 
güzel koku satan kimse 

ile demir körükleyen 
kimsenin, yanındaki ki-
şiye etkisi gibidir. Güzel 

koku satan kimseden 
güzel koku satın alarak 
ya da yanında bulun-

duğun müddetçe güzel 
koku hissedersin. Demir 

körükleyenin yanında 
ise, ya elbiseni veya 

bedenini yakarsın ya da 
kötü koku hissedersin.
(Buhârî, “Buyû”, 38; Müslim, 

“Birr”, 146)

GÜNÜN DUASI
Lütuf ve ihsanlarıyla 

bana çokça bağışta bulu 
nan Allah’a hamdolsun.

(Hâkim, Müstedrek, 1, 730)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-

li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 

anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.

Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda Allah’ın 

yardımını 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 
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.

Cuma Hutbesi: “Takva: Rabbimizin Rızasını Diri Tutma 
Bilinci”

“İnsanlar naza-
rında kişiyi yü-
celten malı ise de 
Allah katında onu 
yücelten takva-
sıdır.” (Tirmizî, 
Tefsîru’l-Kur’ân, 
49)
Muhterem Müslü-

manlar!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına, “Öyle 
bir ayet biliyorum ki, eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine 
yeter.” buyurdu. Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: “Kim 
Allah’a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir 
çıkış yolu ihsan eder.”[1]
Allah Resûlü (s.a.s), bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluk-
tan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın 
yolunu bizlere öğretmiştir ki o yol, takvadır.
Aziz Müminler!
Takva, Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir. Sevgisine 
talip olma arzusudur. Hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır. 
Sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. 
Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken vücudumu-
zun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete ben-
zer.  
Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas 
davrandığımız gibi hayatımızda da günah ve haramlara 
bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva.
Kıymetli Müslümanlar!
Takvanın ilk derecesi, İslam’ın özü olan kelime-i tevhiddir. 
Yani ِهّٰللا ُلوُسَر ٌدَّمَحُم ُهّٰللا اَّلِا َهَلِا اَل “Allah’tan başka ilah yok-
tur, Hz. Muhammed, Allah’ın Resûlüdür.” demektir. Takva 
sahibi her mümin, bu sözü kalp ile tasdik dil ile ikrar eder. 
Kendisini yoktan var eden Rabbine, dinini öğreten Pey-
gamberine gönülden iman eder. Allah ve Resûlünü herkes-
ten ve her şeyden daha çok sever.
Takvanın ikinci derecesi Allah ve Resûlüne itaattir. Kur’an-ı 
Kerim’de buyrulduğu üzere, Allah katında en değerli olan, 
O’na itaatsizlikten en çok sakınandır.[2] İtaat, takva elbi-
sesine bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, İslam’ın 
bütün gereklerini yerine getirme azmindedir; namazını 
huşû içinde ve dosdoğru kılar, kendisine verilen rızıktan Al-
lah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar, verdiği söze riayet 
eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. 
Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve tanı-
madığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına 
dikkat eder.
  Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah’ın razı olacağı 
işlerde kullanır.Takvanın zirvesi ise kalbimizden mâsivâyı 
yani Allah’tan gayrısını söküp atmaktır. Resûl-i Ekrem 
(s.a.s) eliyle göğsünü işaret ederek üç defa, “İşte takva 
buradadır.”[3] buyurmuştur. 
Takva ehli mümin, kalbini kirleten kötü duygulardan, fena 
huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi karartan 
büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi 
ateşten bir kor parçası gibi görür.Değerli Müminler!

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: 
“İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise de Allah katın-
da onu yücelten takvasıdır.
”[4] Öyleyse geliniz, Allah katındaki değerimizi artıracak, 
dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak olan takva elbisesi-
ne bürünelim. 
Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek işler yapmak-
tan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım. 
Unutmayalım ki Cenâb-ı Hak, takva ehlini dostu olarak gö-
rüyor. Muttakilere, korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını 
müjdeliyor.[5]
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Kırsalda su fiyatlarında büyük indirim--- 
Kırsalı sevindirecek karar

DURSUNBEY 
BELEDİYESİ

BAŞKAN YILMAZ: İSRAFTAN UZAK 
BÜTÇELENDİRME
İsraftan uzak, suyun adaletli ve eşit 
dağılımını sağlayacak bir bütçelendirme 
yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
“Bizim kırsal mahallerimizdeki 128 bin 
722 abonemiz, 30 metreküpün altında su 
kullanıyor.
 Bu 30 metreküpün altında su kullanan 
abonenin kullandığı su miktarı 5 milyon 
ton. Buna karşın 14 bin abone 128 bin 
722 abonenin kullandığı su miktarı kadar 
su kullanıyor. Bundan dolayı 30-40 bin 

insan günlük hayatında çeşitli mağduri-
yetler yaşıyor. Bu noktada suyun eşit ve 
adaletli dağıtımı için tüm önlemleri alma-
lıyız. Su kaynakları, hepimizin her zaman 
ihtiyaç duyduğu ve olmadığında hesa-
bını veremeyeceğimiz bir konu. Suyun 
siyaseti olmaz diyoruz. 
Su, olmadığı zaman çok şey ifade ediyor. 
Burada yapılan tarife; ilk 30 tona kadar 
herkesin hemfikir olduğu, gider ve geliri 
dengeleyen, kendisini sürekli yenileyebi-
len, israftan uzak bir bütçelendirme ile 
yapıldı.” diye konuştu.

ALTIEYLÜL’DE UÇURTMA ŞENLİĞİ’NE BİNLERCE
 VATANDAŞ VE ÇOCUK KATILDI

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan, Adnan Demir ve personeline

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. 
yıldönümü ve #İtfaiyeHaftası vesilesi 
ile Dursunbey İtfaiye Amirliği personeli 
ziyaretimize geldi. Vatandaşlarımızın ca-
nını ve malını korumak adına büyük bir 
özveriyle hizmet veren kahraman itfaiye-
cilerimizin haftasını bu vesile ile bir kez 
daha kutluyor, hayatlarında başarılar 
diliyorum.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan Önceki dönem Sarnıç Mahal-
lesi muhtarımız Hidayet Gündoğan’ın 
kıymetli babası Mehmet Gündoğan am-
camızın cenaze namazına katıldık. Allah 
rahmet eylesin…

ALTIEYLÜL’DE UÇURTMA ŞENLİĞİ’NE 
BİNLERCE VATANDAŞ VE ÇOCUK KATILDI

Altıeylül Belediyesi’nce organize edilen uçurtma 
şenliği Altıeylül sakinleri tarafından büyük ilgi 
gördü ve binlerce çocuk uçurtmalarıyla gökyüzü-
nü süsledi.
“UÇURTMA BAHANE! GÖNÜL ÇOCUK OL-
MAK İSTER”
Altıeylül Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi 
Rüzgâr Caddesi Diş Hastanesi Karşısında bulu-
nan yürüyüş parkurunda çocuklara unutamaya-
cakları bir gün yaşatırken yetişkinlere de keşke 
çocuk olsam dedirtecek bir organizasyona imza 
attı. Altıeylül Belediyesi tarafından organize 
edilen uçurtma şenliğine katılan çocuklar doya-
sıya eğlenirken yetişkinler de çocukluklarına geri 
döndüler. Katılımın beklenenden yüksek olduğu 
etkinlikte “Uçurtma Bahane! Gönül Çocuk Olmak 
İster” sloganıyla vatandaşlarla buluşan Altıeylül 
Belediyesi, düzenlediği bu organizasyonla bin-
lerce yetişkinin takdirini toplarken çocukların da 
sevgisini kazandı.
BAŞKAN AVCI “GÖNÜL ALMAYA; GÖNÜLDE 
KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Özellikle çocuklar ve gençler için düzenledi-
ği organizasyonlar ile dikkatleri üzerine çeken 
Altıeylül Belediyesi’nin organize ettiği uçurtma 

şenliğinde çuval yarışı, halat çekme yarışı ve yu-
murta taşıma yarışında eğlenen çocuklar Altıeylül 
Belediyesi’nin hediye ettiği uçurtmalar ile de gök-
yüzünde güzel görüntülere imza attılar. Bu güzel 
organizasyon ile çocuklara unutulmaz bir gün 
daha yaşattıklarını dile getiren Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan Avcı “İlk önce etkinlikte emeği 
geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bugün 
burada çocuklarımız ile bir araya gelerek yumurta 
taşıma, çuval ve halat çekme yarışında doyasıya 
eğlendik. Belediyemizce hazırlanan uçurtmalar ile 
de gökyüzünde çocukluğunu yaşayan yetişkinler 
ile hayatında ilk defa uçurtma uçuran çocukla-
rın ve etkinliğimize katılan herkesin mutluluğu 
görülmeye değerdi. Katılım o kadar yüksek oldu 
ki ilginin bu kadar yoğun olacağını biz de bekle-
miyorduk. Fakat gösterilen ilgiden dolayı hepimiz 
çok memnun kaldık. En kısa sürede bu etkinliği-
mizin 2’ncisini tekrar edeceğiz inşallah. Uçurt-
ma alamayan vatandaşlarımız da belediyemize 
başvurduğu takdirde kendilerine uçurtma tedarik 
edeceğiz. Bu zamana kadar çocuklarımız ve genç-
lerimiz için düzenlediğimiz organizasyonlar ile 
onlara verdiğimiz değeri bir kere daha göstermiş 
olduk. Bizler, onların anılarında güzel yer edecek 
organizasyonlar ile gönül almaya; gönülde kalma-
ya devam edeceğiz.” dedi.
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Gönül adamı Karesi Belediye Başkanımız Dinçer 
Orkan, AK Parti Karasi  İlçe Başkanı Yusuf Hoca-
oğlu Başkan yardımcısı Muhittin Diker Balıkesir 

Dursunbeyliler Derneği ziyaret etti
            

Gönül adamı Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan, AK 
Parti Karasi  İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu Başkan yardımcısı 
Muhittin Diker ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi 
Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizde üyelerimiz Avukat İb-
rahim Erdin ,Balıkesir Gazeteciler cemiyet Başkanı Ramazan 
Demir, İnşaat Mühendisi Barış Bal, İnşaat mühendisi Makbule 
sevde Gerboğa, Veteriner uzman Süleyman ,yatırım danışmanı 
Ömer Aşık ile Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizde ağırladık.
 ağırladık.

Başkanlarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz

            

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; 1-10 Ekim tarihleri 
arasında Kurtdereli Spor Salonu karşısı Atatürk Açık 

Otoparkında düzenleyecek“Kitap Fuarı” ile ilgili değerli 
basınımızla bir araya geldi

Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı; 1-10 Ekim tarihleri 
arasında Kurtdereli Spor Salonu 
karşısı Atatürk Açık Otoparkın-
da düzenleyeceğimiz “Kitap Fu-
arı” ile ilgili değerli basınımızla 
bir araya geldik. 
Bir çok ünlü yazar, yerel yazar-

larımız ve 1 milyon kitabın yer alacağı fuarımıza tüm hemşehrileri-
mizi bekliyoruz.

BAŞKAN ORKAN: “BELEDİYE GELİRLERİ ARTTI 
GİDERLER AZALDI”

Kamçıllı Mahallesi’nde yapı-
lan halı sahanının açılış töre-
ninde konuşan Karesi Bele-
diye Başkanı Dinçer Orkan, 
“Belediyede göreve başladı-
ğımızda giderlerimizi azaltıp, 
gelirlerimizi arttırmayı düşün-
dük. Bunu da başardık” dedi. 

Başkan Orkan ayrıca açılış öncesi ve sonrası vatandaşlarla 
bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Derneğimizi ziyaret  eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet 
Çerçi’ 3 Ekim’de Manisa’da düzenlenecek 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan 
Güreşleri’ne davet etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN  ORKAN
7’DEN 70’EGÖNÜLLERE DOKUNUYOR


