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Büyükşehir’den “Beni Oku” projesi

--Balıkesirli her yerde okuyor
---Büyükşehir’den “Beni Oku” projesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşla-
rın otobüs beklerken ya da seyahat ederken 
daha keyifli ve kaliteli vakit geçirmelerini 
sağlayacak “Beni Oku” projesini hayata 
geçirdi. 
Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşla-
rın, durakta araç beklerken ve seyahat eder 
ken geçirdikleri vakti daha iyi değerlendir-
meleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı 
tarafından hayata geçirilen “Beni Oku” 
uygulamasında ‘Şiir Oku’, ‘Hikâye Oku’, 
‘Bunları Biliyor Muydunuz’ başlıklı 3 kategori 

yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi uygula-
mayla bir yandan otobüs yolculuklarının 
daha keyifli hale getirilmesini diğer yandan 
da okuma alışkanlığının kazandırılmasını ve 
yaygınlaştırılmasını hedefliyor. 
UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?
Vatandaşlara online ortamda kitap okuma 
fırsatı sunan uygulamayı kullanmak için; 
duraklarda ve otobüs içerisinde bulunan 
“Beni Oku” yazılı kare kodun telefon ile oku-
tulması ve açılan uygulamada çıkan “Oku” 
butonuna tıklanması gerekiyor. Sonrasında 
vatandaşlar, 
‘Şiir Oku’, ‘Hikaye Oku’, ‘Bunları Biliyor Muy-
dunuz’ kategorileri arasında okumak istediği 

başlığı seçip uygulamada bulunan içeriklere 
ulaşabilecek.
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 Ak Parti’yi ‘Zeytinlikler yok ediliyor” iddialarında bulunan CHP Balıke-
sir Milletvekillerine Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’dan cevap:DURSUNBEY BELEDİYESİ

 

Dursunbey Belediyesi incinsen de 
incitme!

Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Dur-
sunbey Belediyemizin ortaklaşa düzenle-
diği Pir Hacı Bektaş-ı Veli tiyatro oyununu 
M. AKif Ersoy Kültür Merkezinde sahnele-
di.Katılımın yoğun olduğu tiyatroda ünlü 
oyuncu Celal Al ve ekibi performansı ile 
büyük beğeni topladı.

2022 Dursunbey Kros Duatlonu İçin Kayıt-
lar Açıldı
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursun-
bey Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekle-
şecek Dursunbey Kros Duatlon Türkiye 
Şampiyonası’nın kayıtları açıldı.
Türkiye Triatlon Federasyonu resmi site-
sinden yapılan açıklamaya göre19-20 Mart 
2022  tarihinde düzenlenecek yarışlara 
başvuru, TTF Üye Portalı üzerinden 13 
Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar 
yapılabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 
enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için Res-
mi Gazete’de yayınlanan yönetmelik üze-
rinden Ak Parti’yi ‘Zeytinlikler yok ediliyor” 
iddialarında bulunan CHP Balıkesir Millet-
vekillerine Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem 
Başaran’dan cevap:

Dt. Ekrem Başaran:
- “CHP’liler, Zeytinlikleri katledenleri görmek 
için aynaya bakmaları yeter…”

“CHP’LİLER YİNE ALGI PEŞİNDE 
KOŞUYORLAR”

Son günlerde yine malum çevrelerce “Zeytin 
Ağaçlarının ve alanlarının tahrip edileceği, 
maden şirketlerine peşkeş çekileceği, Zeytinlik-
lerin yok edileceği” yönünde basında ve sosyal 
medya platformlarında algı yürütülmektedir. 
Muhalefet partisi CHP’nin Balıkesir Milletvekil-
leri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile CHP’den 
belli bir kesim bu algının oluşması için gayret 
içerisinde olduklarını görüyoruz.
“CHP’Lİ AKIN ve AYTEKİN’İN HİÇBİR ŞEY BİL-
MEDİKLERİ ORTADA”
CHP’de Enerji’den sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı olan Ahmet Akın’ın enerji kaynaklarının 
sağlanması ve ülkemizdeki enerji ihtiyacının 
ne durumda olduğunu bilmediği veya görmek 
istemediği aşikardır. Ortaya koydukları iddia 
tamamen bilgisizlikten ve Resmi Gazete’de 
yayınlanan yönetmeliği anlama meziyetlerinin 
düşük olduğundan kaynaklanmaktadır.

“EGE’DE ZEYTİNLİKLERİ KATLE-
DENLER ASIL KENDİLERİ..”

CHP Milletvekilleri, Zeytinlikleri kimin katlettiği-
ni zeytinlik alanlarının kimler tarafından peşkeş 
çekildiğini görmek istiyorsa haritayı ve kıyı 
fotoğraflarını şöyle önlerine alıp bir baksınlar. 
Fethiye’den Çanakkale’ye kadar alanlardaki 
yerleşim yerlerinin belediyeleri yaklaşık 30 - 40 
senedir CHP’li belediyelerin ellerinde. Hemen 
hemen %95’i CHP’li belediyelerin ellerinde ve 
30 - 40 senedir buraları idare ediyorlar. Zeytinlik 
alanları imara açılmış olan yerleri şöyle bir de-
ğerlendirdiklerinde zeytinlikleri kimin katlettiği 
gayet net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Aslında 
ben kendilerine daha kısa bir yöntem söyleye-
yim. Şöyle aynanın karşısına geçip baktıkların-
da zeytinlikleri kimin katlettiğini görmüş ola-
caklar. Zihniyet olarak, parti olarak daha fazla 
söz söylemeye gerek yok aslında.

“ENERJİ’DE DIŞA BAĞIMLILIĞI 
BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Biliyorsunuz ki; Covid -19 sonrası dünyada 

hızla artan enerji talebinin yerli kaynaklarla 
karşılanması, küresel enerji fiyatlarındaki ani 
dalgalanmalara karşı daha fazla önem kazandı. 
Türkiye’nin son
dönemde çift haneli rakamlara ulaşan ekono-
mik büyümesinin sürekliliğini sağlayacak en 
önemli unsur sürekli ve kaliteli enerji arzıdır. Bu 
kapsamda Resmi Gazete’nin yayınlanan nüsha-
sında yapılan değişiklikle, artan elektrik ihtiya-
cının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik 
yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme 
hâlihazırda faaliyet gösteren santralleri kap-
samaktadır. Böylece mevcut santrallerdeki 
istihdam da korunmuş olacak.

“CHP HER ZAMAN Kİ CHP,
 BAĞIMLILIK ONLARIN 

KÜLTÜRÜNDE VAR”
Ülkesini seven ve ülkesinin dışa bağımlılığını 
bitirmek isteyen biri bu duruma karşı çıkmama-
sı gerekiyor. Ama ne yazıktır ki, muhalefetteki 
CHP’li vekiller ve CHP’li belediyeler Enerji Kay-
naklarının arttırılması yönündeki gayretimizi, 
ters algı yaratarak Zeytinlikler yok edilecek id-
diasını öne sürmekteler. Onların amacı bellidir. 
Türkiye’nin dışı bağımlılıktan kurtulmaması için 
üstün gayret gösterdikleri ortadadır. 20 yıllık Ak 
Parti iktidarından önce 80 yıldır enerji alanında 
bir çivi dahi çakmayanlar, şimdi dışa enerji ala-
nında dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışan 
Ak Parti’nin önünü kesmek için yalan siyaset-
lerine devam ediyorlar. Bu ülkenin enerji için 
yer altındaki madenine ihtiyacı varsa o maden 
çıkarıp enerji ihtiyacımızı karşılayacak yatırım-
lar yapılacaktır. Ülkesinin geleceğini düşünme-
yenlerin bu konuda söyleyecek sözleri olamaz.
“ZEYTİNİMİZİ YOK ETMİYORUZ, 

SAHİP ÇIKIYORUZ”
Bu nedenledir ki; 
Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığımızın 
yayınladığı yönetmelik 
açık ve nettir. Yayın-
lanan yönetmeliğe 
göre CHP’lilerin dediği 
Zeytinimizi yok etmi-
yoruz. Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın iznine 

ve uygun görüşüne bağlı olarak yeni alanlar 
açıp, o alanlara Zeytinlerin taşınmasını gerçek-
leştirecek hükümleri bağlayıcı olarak ortaya 
koyuyoruz.
“AHMET AKIN YİNE YAYGARA ve 
ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR”
CHP’li Balıkesir Milletvekillerinin daha iyi an-
laması için maddeleri tek tek aktarmayı uygun 
görüyorum. Milletimizi yanlış bilgilendirenlerin, 
yaygara kopartarak algı oluşturanların durumu 
daha iyi kavraması tek arzumuzdur. Ak Parti her 
zaman olduğu gibi yine ülkemiz ve milletimiz 
için en iyisini yapma gayreti ve azmi içerisinde-
dir.

“ZEYTİNLİK ALANLARI İÇİN 
YAYINLANAN ESASLARI 
CHP’LİLER İYİ OKUSUN”

Zeytinlik alanı için uygulanacak yeni esaslar ne 
diyor ona bir bakmak lazım. Yeni esaslara göre;
- Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik ya-
pılacak madencilik faaliyetinin zeytinlik alanlara 
denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni 
usul ve esaslar şu şekildedir:

- Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada 
madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iznine tabi ola-
caktır.
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 KARESİ’DE ÇOCUKLAR 
TİYATRO İLE BULUŞTU- 
ÇOCUKLAR GÜLDÜ KARESİ GÜLDÜ

AK PARTİ GENEL MERKEZ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI

AK PARTİ GENEL MERKEZ İNSAN 
HAKLARI BAŞKANLIĞI

28 ŞUBAT BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Hemşehrilerimiz, Kıymetli Dava 
Arkadaşlarım ve Kıymetli Basın Mensubu 
Arkadaşlarımız, sizleri saygıyla, sevgiyle 
ve en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Basın açıklamamıza hoşgeldiniz…
Bugün 28 Şubat “post-modern” darbe 
olarak adlandırılan sürecin 25. Yıldönümü 
münasebetiyle 81 ilde eş zamanlı olarak 
basın açıklamamızı gerçekleştirmek için Ak 
Kadrolar olarak buradayız.
Değerli Arkadaşlarım,
25. yılını geride bırakan ve “post-modern” 
darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, 
milletimizin inancına, iradesine, değerleri-
ne, insan haklarına, demokrasiye ve özgür-
lüklere yapılan fiili bir darbedir.
Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 
28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi 
vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir 
zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir.
28 Şubat’ta sözde “irtica tehdidi” ile med-
ya, darbeci zihniyete ram olarak “Top-
yekün Savaş” manşetleri atmış, Ankara 
sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-de-
mokratik MGK kararları alınmış,
“demokrasiye balans ayarı” denilerek dö-
nemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. 
“1000 yıl sürecek” dedikleri 28 Şubat Post-
Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, öteki-
leştirici, insan haklarına aykırı uygulama-
lara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın 
hayatı karartılmıştır.
Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır 
ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurla-
rından olmuştur.
Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice 
kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış 
ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri 
açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psiko-
lojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın 
çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimle-
rini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve et-
kisi bugün dahi süren travmalar geçirmiş-
tir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile 
kadınların çalışma hayatında var olmaları 
engellenmiştir.
Siyasi görüş ve inancından dolayı insan-
ların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve 
ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerin-

den alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan 
ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 
“Yeşil sermaye” adı altında ötekileştirilmiş-
tir.
28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk 
tezahürü değildir; maalesef sonu da olma-
mıştır. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de 
aynı kaynaktan beslenen vesayetçi siste-
min dışa yansıyan bir suretidir.
Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve 
dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan 
özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne 
yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini ko-
rumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acıla-
rını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı 
muazzam çalışmalarına rağmen bu zihni-
yetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı 
darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan 
yaralarımızı kanatmaktadır.

Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var 
olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 
28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyenler 
unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; an-
cak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutma-
yacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye 
her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz 
Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 
Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücade-
le bunun ispatıdır.

Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 
28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, 
insan haklarının, demokrasi ve değerleri-
mizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha ya-
şanmaması için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşul-
da özellikle darbeler karşısında yanımızda 
olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Basın açıklamamızı tamamlamadan önce 
şunu belirtmek isterim. 
Şimdi bakıyoruz da o gün 28 Şubat’ı des-
tekleyenler bugün mağduru olduğunu dile 
getirmekte. Ve bu konu ile ilgili bol bol 
demeçte vermekteler. Kimin mağdur, kimin 
destekçi olduğunu milletimiz çok iyi bili-
yor.
Ben katılımlarından dolayı, Milletvekilleri-
mize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
İlçe Belediye Başkanlarımıza, İl Yönetimi-
mize, İlçe Başkanlarımıza, Sivil Toplum 
Kuruluşlarımıza, Teşkilat mensuplarımıza 
ve çok kıymetli basın mensuplarımıza te-
şekkür ediyorum.
AK PARTİ BALIESİR İL BAŞKANLIĞI

- KARESİ’DE ÇOCUKLAR TİYATRO İLE 
BULUŞTU
- ÇOCUKLAR GÜLDÜ KARESİ GÜLDÜ
Karesi Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 
kapsamında Bremen Mızıkacıları adlı oyunu 
ilkokul öğrencileriyle buluşturdu. Tiyatro 
Troya’nın sahnelediği oyunda çocuklar hem 
öğrendi, hem de eğlendi.

Çeşitli etkinliklerle çocukları kültür ve sanat 
ile buluşturan Karesi Belediyesi, etkinlikle-
rine devam ediyor. Karesi Belediyesi kültür 
sanat etkinlikleri kapsamında Bremen Mızıka-
cıları adlı oyunu ilkokul öğrencileriyle buluş-
turdu. Tiyatro Troya’nın sahnelediği oyunda 
çocuklar hem öğrendi, hem de eğlendi.
Sevinç Kurşun, Zafer ve Ali Hikmet Paşa 
İlkokullarında 2’şer seans olarak sahnelen 
oyun ile çocuklara hayvan sevgisi, arkadaş-
lığın, dostluğun ve birlikte çalışmanın önemi 
konularında mesajlar verildi.

“YATIRIMLARIMIZ GELECEĞİMİZ 
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”
Karesi’nin mimari çocukların kendileri için 
çok önemli olduğunu söyleyen Karesi Be-
lediye Başkanı Dinçer Orkan, “Kente yap-
tığımız bütün yatırımlarımız çocuklarımızın 
geleceği için. Çocukların pozitif enerjileri bize 
çalışma azmi ve gücü veriyor. Onlara güzel 
bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Çocuklar gelecekte dünya barışı-
nı, dünya kardeşliğini, dostluğunu çok daha 
güzel yaşayacaklar. Çocuklarımıza yönelik 
çalışma ve faaliyetlerimizi arttırarak devam 
edeceğiz” dedi
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Günün Ayeti
İman edip dünya ve 
âhiret için yararlı iş-
ler yapanları, içinde 
ebedî kalmak üzere, 

altından ırmaklar 
akan cennetlere ko-

yacağız…

(Nisâ, 4/122)
Günün Hadisi
İnsanların Allah’tan 
en uzak olanı, katı 
kalpli kimselerdir.

(Tirmizî, “Zühd”, 61)
GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Bize dün-
yada da ahirette de 
nimet ver. Bizi ce-
hennem azabından 

koru.
(Buhârî, “Deavât”, 
55; Müslim, “Zikir”, 

27)

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.

-

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: “Müminin Miracı Namaz”
“Kendisine ayetleri-
mizden bir kısmını 
gösterelim diye kulu-
nu bir gece Mescid-i 
Harâm’dan, çevresini 
mübarek kıldığımız 
Mescid-i Aksâ’ya gö-
türen Allah’ın şanı ne 
yücedir. Hiç şüphesiz 
Allah, hakkıyla işiten-

dir, hakkıyla görendir.” (İsrâ, 17/1)
Muhterem Müslümanlar!
Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendisine 
ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece 
Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz Allah, 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”[1]
Önümüzdeki Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece Miraç 
Gecesi’ni idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye 
ulaştıran Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmak-
la şeref bulduğumuz Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya 
salat ve selam olsun. Miraç Gecemiz şimdiden mübarek olsun.
Kıymetli Müslümanlar!
Cenâb-ı Hak, Miraç Gecesi huzuruna kabul buyurduğu Sevgili 
Peygamberimizi üç büyük ikramla ümmetine geri gönderdi.[2] 
Bunlardan biri ümmet-i Muhammed’den olup Allah’a şirk koş-
mayanların eninde sonunda muhakkak cennete girecekleridir. 
Diğeri “Âmenerrasûlü” olarak bildiğimiz ve bizlere imanı, kul-
luğu, hesap gününü, Allah’a yakarışı öğreten Bakara Suresi’nin 
son iki ayetidir. Bir diğer müjde ise kulun Rabbiyle buluşması 
olan namazdır.
Değerli Müminler!
Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif ’te “Sen ki mîrâc eyleyûb 
ettin niyaz, Ümmetin mîrâcını kıldım namaz” dizeleriyle ifade 
ettiği gibi namaz, müminin miracıdır. Dinimizin direği, gözü-
müzün nuru, kalbimizin huzurudur. Allah’ı anmanın en güzel 
şekli, ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamberimizin buyurduğu 
üzere “Namaz, kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel-
dir.”[3]
Namaz mümini koruyan manevî bir zırhtır. Huşû içinde kılı-
nan namaz, mümini hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.[4] 
Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve Cuma na-
mazı, büyük günah işlemedikçe küçük günahlara kefarettir. [5]
Aziz Müslümanlar!
Müminin dirilişi ancak namazla olur. Mümin namazla huzura 
erer. Rabbiyle olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz 
namazla arınır, ruhlarımız namazla kemale erer. Sıradanla-
şan hayatlarımız namazla bereketlenir. Cennetin kapıları bize 
namazla açılır.[6]
Kıymetli Müminler!
Geliniz, Miraç hediyesi namazlarımızı Yüce Mevla’nın rızası-
nı kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. 
Samimiyetle ve hakkını vererek eda edelim. Kötülüklere karşı 
bizleri koruyan bir kalkan yapalım. Aile efradımızı, göz aydın-
lığı çocuklarımızı namazın huzur veren iklimiyle buluşturalım.
Hutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum:
“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık 
istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel akıbet, Allah’a 
karşı gelmekten sakınanların olacaktır.”[7]

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 )

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
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-Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimDURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Dursunbey Vergi Dairesi Müdürü Sema ÇELİK BOZ “Vergi 
Haftası” münasebetiyle Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT ‘u 
makamında ziyaret etti.

--Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim
---İtfaiye bilinçli nesiller oluşturuyor
---Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi’nden okullarda tatbikat
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 20 
ilçede, anaokulundan üniversiteye kadar onlarca okulda yan-
gın, deprem tatbikatı gerçekleştirip yangın eğitimi de vererek 
öğrencileri bilinçlendiriyor.  
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yıl 
boyu 20 ilçedeki kurum ve kuruluşlarda tatbikatlarına ve eği-
timlerine ara vermeden devam ediyor. 28 Şubat Sivil Savun-
ma Günü nedeniyle okullarda eğitimlerini artıran Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın tatbikatları 
öğrencileri bilinçlendiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz’ın koordinatörlüğünde 
okullarda gerçekleştirilen deprem, tahliye ve yangın tatbikatı, 
gerçeğini aratmıyor. 

Senaryo gereği okullarda yangın alarmları çalıyor, öğrenci-
ler ve eğitimciler okuldan kontrollü bir şekilde tahliye edi-
lerek okul bahçelerinde belirlenen güvenli alanlara alınıyor. 
Yapılan tahliyelerin ardından öğrencilere uygulamalı olarak 
söndürme tüpü ile yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı 
itfaiye erleri tarafından detaylı bir şekilde gösteriliyor. 

Sınıf içi eğitimlerde ise öğrenciler, olası deprem ve yangın 
anında yapılması gerekenler hakkında teorik olarak bilgilen-
diriliyor.
 Ayrıca okulun pencerelerinden itfaiye ekipleri tarafından 
yaralı öğrencilerin nasıl başarılı bir şekilde kurtarıldığı da 
gösteriliyor.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Bakanlığımızın Vatandaşla Buluşma Genelgesi kapsamında Kay-
makamımız Sayın Rahmi BULUT başkanlığında Güvenlik Toplantısı 
gerçekleştirildi.
Akabinde Valiliğimiz Önderliğinde başlatılan “Umuda Kapı Açıyo-
rum Hayata Tutunuyorum” Projesi ile ilgili toplantı yapıldı.

 Dursunbey 
Kaymakamlığı

Bakanlığımızın Vatan-
daşla Buluşma Genel-
gesi kapsamında Hacı-
ömerler Mahallemizde 
halk toplantısı gerçek-
leştirildi.
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ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜMÜZE ZİYARET
            

AK Parti Balıkesir milletvekilimiz 
Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi.

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
ALTIEYLÜL’DEN ÇİFTE PROTOKOL

            

7-12 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Uluslararası 
Altıeylül “Tülütabak” Tiyatro Festivali öncesi, Balıkesir’imizin 
düşman işgalinden kurtuluşunun kahramanlarından Tülüta-
bak’ları günümüzde yaşatan kardeşlerimizle bir araya geldik. 
Milli değerlerimizin ve kültürümüzün korunması adına düzen-
leyeceğimiz festivale herkesi bekliyoruz.

Orman Bölge Müdürümüze Ziyaret
Balıkesir Dursunbeyliler Dernek Başkanı ve Balat Gazetesi 
imtiyaz sahibi Rahmi Kireç Günaydın Gazetesi İmtiyaz sahi-
bi Mustafa Tetik Balıkesir Orman  Bölge Müdürümüz Kemal 
Kayıran’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyip, 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
28 Şubat “post-modern” darbe olarak adlandırılan 
sürecin 25. Yıldönümü münasebetiyle 81 ilde eş 
zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI 
Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve #28Şubat 
1997'de gerçekleştirilmeye çalışılan post modern darbenin yıl dö-
nümünde AK Parti Balıkesir İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen 
basın toplantısına katıldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odakları ve darbeci zihniyete kesin 
bir dille dur dedik! Bizler, Ay Yıldızlı bayrağımız altında, ülkemizi ve 
demokrasimizi ilelebet koruyacağız! Rabbim bizlere bir daha böyle 
günler yaşatmasın.
Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 
Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 28 Şubat ile ilgili basın 
açıklaması düzenledi.
Başaran basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün 28 Şubat “post-modern” darbe olarak adlandırılan süre-
cin 25. Yıldönümü münasebetiyle 81 ilde eş zamanlı olarak basın 
açıklamamızı gerçekleştirmek için Ak Kadrolar olarak buradayız.
Değerli Arkadaşlarım,
25. yılını geride bırakan ve “post-modern” darbe olarak adlandı-
rılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerleri-
ne, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir 
darbedir.

BAŞSAĞLIĞI
Hemşehrimiz Prof.Dr. Hüseyin Sak 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim 
rahmetiyle muamele eylesin, mekanını 
cennet eylesin. Ailesine ve sevenlerini-
ne başsağlığı diliyoruz.
Cenazesi  (28 Şubat pazartesi)Ankara 
Ahmet Hamdi Akseki camiinde  ikindi 
namazı müteakip kılınacak  Ankara’da 
defnedildi.           BALAT GAZETESİ

Milletvekilimiz Mustafa  Canbey, Balıkesir’den Ankara’ya döner-
ken Polatlı girişinde tıra yandan 
Çarpmasının etkisiyle Canbey’in 
kullandığı araç kullanılamaz hale 
geldi. Milletvekilimiz Canbey yara 
almadan kurtuldu.
Altıeylül Belediye Başkanı Ha-
san Avcı Polatlı’da trafik kazası 
geçiren Milletvekilimiz Mustafa 
Canbey’e geçmiş olsun  dilekle-
rimizi iletiyoruz. Kendisinin iyi 
durumda olmasına çok sevindik. 
Rabbim bir daha yaşatmasın 
inşallah.dedi.


