29 .01. 2021

YIL: 22

SAYI: 1103 Fiyatı 1 Tl.

Bismillahirrahmanirrahim

BANDIRMADA ÇÖP SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

---Bandırma’da çöp sorunu çözülüyor
---Bandırma çöp sahasının yüzde 70’i
rehabilite edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler
üretmeyi sürdürüyor. İl genelinde 2 milyon
799 bin 526 metreküp katı atık rehabilite
edilirken
Bandırma Ayyıldız Mevkiindeki 125 bin 303
metrekarelik çöp sahasında 1 milyon 512
bin 988 metreküp katı atık rehabilite edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla kent genelinde çevre sorunlarına doğru müdahale edilmesi için
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; STK, Kent
Konseyleri ve derneklerin katılımıyla Çevre
ve İklim Değişikliği Çalıştayı düzenledi.
Gerçekleştirilen çalıştaylarda bölgelerin
sorunları net bir şekilde ortaya çıkarıldı ve

çöpsahaların rehabilite çalışmaları koordineli bir şekilde başlatıldı. İl genelinde 2
milyon 799 bin526 metreküp katı atık rehabilite edilirken 30 yıldır aktif olarak kullanılan
Bandırma Ayyıldız
Mevkiindeki Çöp Sahası’nda 1 milyon 512
bin 988 metreküp katı atık rehabilite edildi.
Bu çalışmalar sayesinde çevreye zararı minimuma indirgenerek kötü koku ve yangın
riskinin de önüne geçilmiş olacak. 2021 yılı
içerisinde sahaya kaçak dökümleri ve girişçıkışları önlemek
amacıyla tel çit çekilecek ve eski ve mevcut
çöplerden kaynaklanan gazların kontrollü
salınımını gerçekleştirmek için de gaz bacaları yerleştirilecek.

BANDIRMA ÇÖP SAHASI
BİTKİLENDİRİLECEK

Bandırma Çöp Sahası’daki çöp sorununu

ortadan kaldıracak çalışmaları tamamlamak
üzere olduklarını belirten Başkan Yılmaz
“Yaklaşık bir yıl önce başlattığımız rehabilite
çalışmaları
sayesinde şehre 4 kilometre uzaklıktaki
Ayyıldız Mevkiinde bulunan çöp sahasının
yüzde 70’ini rehabilite ettik.
Bu alanda rehabilite çalışmaları tamamlandığında bitkilendirme çalışmaları yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde şu
ana kadar yaklaşık 73 bin
metrekare vahşi depolama alanının ıslahını
tamamladık, 197 bin 47 metrekare alanda ise
ıslah çalışmalarımız sürüyor. Çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte 269 bin 619 metrekare alanı ıslah etmiş olacağız. Bu sayede
toplam 2 milyon 799 bin 526 metreküp katı
atık, planlı reha bilite çalışmalarımız ile tarihe karışacak.” dedi.
Devamı sayfa 2’de

Sarıhoca’nın ismi İmam Hatip Lisesi ile yaşayacak

Sarı Hoca
Anadolu İmam Hatip
Lisesi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan’ın girişimleri ile ilçede yaşayan ünlü âlimlerden Sarı Hoca’nın ismi,
2018’de eğitime açılan Anadolu İmam
Hatip Lisesine verildi.
Valilik kararı ile okulun yeni ismi Sarı
Hoca Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu...
2018-2019 eğitim yılından itibaren
Dursunbey’de eğitim-öğretime başlayan 200 öğrenci kapasitesi ile içerisinde
24 derslik, erkek ve kız öğrenci yurtları
ve kapalı spor salonu bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesinin ismi belli oldu.
Okulun projelenmesinde emeği olan
Av.Osman Bıldır’a da teşekkür ediyoruz.
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Bandırma’da çöp sorunu
çözülüyor--Bandırma çöp sahasının yüzde 70’i rehabilite edildi

BANDIRMA ÇÖP SAHASI
BİTKİLENDİRİLECEK
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Sayfa 2

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çökelme, Döküntü, Toprak çözeltisi kapanlarında biriken örneklerin toplanması ile fenolojik gözlemlerin yapılması, arazi karnelerinin doldurulması, karne içeriği verilerin veri tabanına girilmesi,
toplanan örneklerin laboratuvara gönderilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:2021/32723
1-İdarenin
a) Adı
:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL
BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:Bozyokus Mah. Ismail Dayi Cad. Kat:1 No:68 10800
DURSUNBEY/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası
:2666621006 - 2666621847
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:Çökelme, Döküntü, Toprak çözeltisi kapanlarında biriken
örneklerin toplanması ile fenolojik gözlemlerin yapılması, arazi
karnelerinin doldurulması, karne içeriği verilerin veri tabanına
girilmesi, toplanan örneklerin laboratuvara gönderilmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:1 adet Seviye 2 noktasının ICP Forests Kılavuzları Metodu ile
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Seviye 2 noktası
ç) Süresi/teslim tarihi
:İşe başlama tarihi 01.03.2021, işin bitiş tarihi 30.12.2021
d) İşe başlama tarihi
:01.03.20213-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :09.02.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Dursunbey Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Cad.
No:68 Kat:1 10800 Dursunbey/BALIKESİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Amenajman planı yapımı, silvikültür uygulamaları, etüd-proje, ağaçlandırma plan veya uygulamaları, orman ekosistemlerini izlenmesi işleri kapsamındaki diğer ormancılık işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
devamı sayfa 3’de--->>>>
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ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
baştarafı sayfa
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Sayfa 3

-Deva Partisi Balıkesir İl
Teşkilatı, Balat Gazetemizi
ziyaret ettiler

Basın: 129 80 36

HIDIRLIK ÇÖP DAĞI TARİH OLUYOR
Deva Partisi Balıkesir İl Başkanı Av.
Kemal Aydemir önderliğinde, Dursunbey
İlçe Koordinatörü Volkan Kör ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ,Dursunbey Deva Partisi İlçe Başkanı Mesut Çetin Balat gazetemizi ziyaret ederek 29 Ocak 2021 Cuma
Günü yapılacak olan Dursunbey 1. Olağan
İlçe Kongresi’ne davette bulundular.

Hıdırlık Çöp Dağı Tarih Oluyor

Dursunbey’e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık aktarma
istasyonu ile ilçede sorun haline gelen 40
yıllık çöp dağı artık tarih oluyor.
Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde yaklaşık
40 yıldan bu yana çöplerin vahşi olarak
depolandığı hıdırlık bölgesinde ki çöp
dağları artık tarih oluyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçenin Selimağa Mahallesi yakınlarına yapılan katı atık aktarma istasyonuna
taşınacak olan ilçenin çöp atıkları, burada
konteynerlere yüklenerek Balıkesir’de bulunan ayrıştırma tesisine taşınacak.
Tesis hakkında açıklama yapan Dursun-

bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
yaklaşık 40 yıldan bu yana ilçe merkezinin çöplerinin Hıdırlık bölgesinde bulunan ormana ait alanda toplandığını, 2014
yılından sonra Balıkesir’in Büyükşehir
olması ile kırsal mahalle çöplerinin de bu

alanda toplanmaya başladığını söyledi.
Artık sorun haline gelmeye başlayan vahşi
depolamanın son bulması için Balıkesir
Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunduklarını hatırlatan Başkan Bahçavan, bu
talebin Başkan Yücel Yılmaz tarafından
olumlu karşılandığını söyledi.
Başkan Bahçavan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe ve kredi ile yaklaşık 2 Milyon 300 Bin lira bedelle bu tesisin
yapıldığını, bu bedelin 1 Milyon 800 Bin
TL’sinin ise hibe olduğunu hatırlattı.

Bahçavan; “Bundan sonra kırsal mahallelerimizden gelen ve merkezimizden
toplanan tüm katı atıklar buradan tırlara
yüklenerek Balıkesir’de ki istasyonumuza
gidecek, orada da ayrıştırma sonrası ileriki
dönemde de Balıkesir’imizin enerjisi için
kullanılacak.
Hıdırlıkta bulunan çöp alanımızda bundan
sonraki dönemde Orman Bölge müdürlüğümüzle yapacağımız görüşmeler sonrası,
Büyükşehirimizin desteği ile bir rehabilitasyon çalışması yaparak yemyeşil piknik
alanlarının olduğu bir yere çevireceğiz.
Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.
HABER:H.ÖZTÜRK

Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.
Dursunbey Kaymakamımız Rahmi
BULUT ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakamımız Rahmi BULUT, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’ı, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan ALKAN’ı
ve Balıkesir İl Müftüsü Ramazan TOPCAN’ı
ziyaret etti.
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SULTAN 1. İBRAHİM
SULTAN
I. İBRAHİM

Sultan I. Ahmed’le
Kösem Sultan’ın
oğulları, Sultan Dördüncü
Murad’ın kardeşi
Sultan İbrahim
FARUK BALCI
5 Kasım 1616′da
İstanbul’da dünyaya geldi.
1640-1648 yılları arasında 8 yıl
padişahlık yaptı. 18 Ağustos
1648′de cebren tahttan indirdiler
ve Evliya Çelebi’nin deyişiyle,
“Mazlum İbrahim Han’ı henüz
32 yaşında iken boğarak şehit
ettiler.”
Lâkabı “Deli” olan bu Padişah,
acaba gerçekten deli miydi?
Övünmemiz, ilham ya da ders
almamız gereken geçmişimize,
bu güne kadar saldırdık. Kendi
kendimizi karalar gibi geçmişimizi karaladık…
Sultan İkinci Abdülhamid’e “Kızıl
Sultan”, Vahdet-din’e “Hain Sultan” damgası vurduk. Kimisine
“yobaz”, kimisine “gerici” dedik.
Bu arada Sultan İbrahim Han’ın
talihine de “Deli” lâkabı düştü!
Aslında bu lakabı ilk kullananlar,
onu katledenlerdi. İşledikleri cinayet yüzünden tarihin ve kişilerin vicdanlarında mahkûm olma
korkusu yüreklerini sarınca,
sıyrılma çareleri aramaya çıktılar.
Sultan İbrahim’in balıklara incimercan ve altın atmasını “delil”
göstererek “deli” demeye karar
verdiler.
“Deli, çünkü balıklara inci-mercan atıyor! Balık inciden ne
anlar?”
Sultan İbrahim son derece
dindarâne bir zarafetle, aslında
arkasındaki hizmetkârlara, halayıklara, cariyelere “sadaka”
veriyordu. Kendisi dairesine
çekilince, havuza attığı altınlarla kıymetli taşların, arkası sıra
gelen mahdut gelirli hizmetkârlar
tarafından toplanıp bölüşüleceğini çok iyi biliyordu.
Bugün bile Sultan İbrahim’e
“deli” diyenler, Rus halkının,
Rus Çarı Deli Petro’ya, “Büyük
Petro” dediğini hatırlayıp azıcık
sıkılmalıdırlar.
Tarihçiler araştırmalarını yaparken tarihin ana kaynaklarından
yararlanmak zorundadır. Muteber Osmanlı kaynaklarında
Sultan İbrahim için “deli” de-

nilmemiştir. Buna daha ziyade
yakın tarihte yazılan kaynaklarda
rastlanıyor.
Bu lakabı ilk kullanan ve çevreye yayan ise, Padişah’ın
katlini hararetle isteyen Kara
Çelebizâde Abdülaziz Efendi ile
Anadolu’nun huzuru için idam
ettirdiği Şiî isyancı Kesikbaş
Emirgûnaoğlu’dur.
Kendi dedesine sövmekten zevk
alan bazı gafiller döner dolaşır
Sultan İbrahim’e sataşırlar.
Sultan İbrahim işinin delisidir ve
her uygulamayı yakından takip
eder. Mesela, Bursa’da sebepsiz
mesnetsiz bir kilise yıkıldığını
öğrenince derhal Veziriazam
Kara Mustafa Paşayı çağırır ve
sorar:
- Bu karar kimden çıktı Lâlâ?
- Bursa kadısının takdiridir efendim.
- Nerden icap etmiş?
- Bir hatadır eylemiş.
- Divana haber vermiş midir?
- Maalesef efendim.
- Cezası ne olsa gerektir?
- Azli elzemdir. (Görevden alınması şarttır)
- Gereği yapılsın. Münasiptir.
Sultan İbrahim haktan adaletten taviz vermez. Gerektiğinde
Rum’un, Ermeni’nin de hukukunu da gözetir kendi adamlarını
cezalandırmaktan çekinmez.
Tebdil-i kıyafet gezer, halkın arasına girer ve vaziyeti yakından
gözlerdi.
Onun zamanında Osmanlı ordusu sil baştan toparlanır. Yine
onun gibi Deli diye adlandırılan
Kaptan-ı Derya Deli Hüseyin
Paşa, Azak ve Girit üzerine sefer
açar, Hanya’yı fetheder.
Sonuçta, İbrahim Han gibi bir
sultanı ciddiye almadığı dedikodular bitirir, onu tahttan indirir,
boğarak şehit ederler.
Sultan İbrahim’in ‘‘deli’’ olduğu
söylentileri bir karalama kampanyasının neticesiydi.
Topkapı Sarayı’ndaki hiziplerin
birbirini yemesi neticesinde tahtından indirilen Sultan İbrahim’in
yerine henüz yedi yaşında olan
oğlu Dördüncü Mehmed hükümdar oldu. Fakat darbenin meşrulaştırılması gerekiyordu.
Bu iş ‘‘İbrahim’in deliliği’’ yolunda söylentiler çıkartılarak yapıldı
ve söylentiler sonraki dönemlerde tarih kitaplarına kadar girdi.

Sayfa 4

Sağlıklı yaşam için
NanoClearAG
Sağlıklı yaşam için NanoClearAG
İnsan sağlığına, hayvanlara, bitkilere ( çok
hücreli canlı lara ) zarar vermediği Dünya
Sağlık Örgütü ( WHO ) ta rafından kabul
edilmektedir.
TİP2 Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
Sağlık Bakanlığı’ndan alınan « TİP2 Biyosidal ÜrünRuhsatnamesi» olan, uzun süreli
etki sağlayan antimi krobiyal&antiviral koku
giderici solüsyondur.

Sterilizasyon
Uzun süreli ve çok etkin sterilizasyon için
80 ppm nano gümüş yoğunluğunda üretilmektedir

Uzun süreli koruma
Nano Gümüş Teknolojisi ile yapılan testlerde gram pozitif, gram negatif, zarflı, zarfsız
bakterileri yok ettiği,
etkinliğinin uzun süre aktivasyon sağladığı
raporlanmıştır
Özel Formül
Özel formülü sayesinde adeta bir mikro
organizma mıknatısı etkisi yaratarak civardaki ve havada asılıkalan mikro organizmaları, küf sporlarını da kendine çekip yok
eder.
Sağlıklı yaşam için NanoGümüşİyon-

Bilgi ve Randevu İçin İrtibat
0 531 317 69 69
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Sayfa 5

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

-

DİNİMİZ
İSLAM

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

Hep birlikte Allah’ın ipine
(Kur’an’a) sımsıkı sarılın.
Parçalanıp bölünmeyin...
(Âl-i İmrân, 3/103)

Günün Hadisi

..Allahım! Senin sevgini,

Günün Duası

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

Allahım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından
eyle.

“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

bana canımdan, ailemden (İbn Mâce, “Edeb”,57)
ve soğuk sudan daha
sevgili kıl.
(Al-Tirmidhi, “De’avât”, 73)

“En büyük imkân ve zenginliklerimizden birisi gençlerimizdir”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel
bir istikbal inşasına destek olmak için üç alandaki
çalışmalarını en ileri seviyeye getirmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Bu alanlar; çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizdir. Bu üç kesime
yönelik faaliyetlerimiz, nesillerimize daha güzel
bir dünya bırakma adına insanlık vazifemizdir.
Onları, hakikat ve güzel ahlakla buluşturmak
adına kulluk görevimizdir.
Her vesileyle dile getirdiğim bir kanaatimi burada bir kez daha ifade etmek isterim; bizim millet
olarak en büyük imkân ve zenginliklerimizden
birisi gençlerimizdir.
Genç ve dinamik nüfusumuzdur.
18 milyonu aşkın okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencimiz var.
8 milyon civarında üniversite öğrencimiz var. Sadece öğrenci nüfusumuz, dünyadaki 143 ülkenin
nüfusundan daha fazladır.
Üstelik bu sayıya, öğrenci olmayan genç nüfusumuz dâhil değildir. Bu potansiyelin farkında
olmak durumundayız. Öncelikle gençlik hizmetlerinin ve gençlerimize rehberlik yapmanın
önemini idrak etmek zorundayız.”
“Kuşaklar arasında ciddi uyumsuzluklar yaşandığına şahit oluyoruz”
Dijital iletişim mecralarının insanlar arasındaki
sosyal ilişkiler ve iletişim üzerindeki etkisine işaret eden Başkan Erbaş, “Dijital imkânlar sınırları
kaldırmış, toplum içinde ve toplumlar arasındaki
iletişimi ve etkileşimi yoğunlaştırmıştır.
Bu sebeple, kuşaklar arasında ciddi uyumsuzluklar ve çatışmaların sıklıkla yaşandığına şahit
oluyoruz.
Dolayısıyla yeni neslin dilini ve üslubunu anlamanın, onlarla iletişim kanalları açabilmenin,
yeni bir ortak dil ve üslup oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etmeliyim. Dahası, sosyal
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medyayı etkin biçimde kullanan yeni kuşağın
sadece dil ve üslubunun değil, düşünce tarzlarının, anlama biçimlerinin ve kendilerini ifade
etme yöntemlerinin de farklılaştığını görmemiz
gerekiyor.” şeklinde konuştu.
“Gençlerle iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz”
Başkan Erbaş, yetişkinlerin yeni nesille uygun
bir iletişim tarzını geliştirmesi gerektiğine dikkat
çekerek, şunları söyledi:
“Günümüz gençliği, kendilerini anlamada yetersiz kaldığımızı düşünüyor. Onların gerçeklerini,
hislerini, hayallerini bilmeden, tutkulu bir şekilde onlara ulaşma çabası bir fayda sağlamayacaktır. Öğüt ve nasihat içerikli ifadelerden hoşlanmıyorlar ve bu yöntem iletişim için uygun bir çare
olarak görünmüyor.
Gençlerle iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz. Bizim onlara nasıl ulaşmamız gerektiğini konuşmakla beraber; istedikleri
takdirde onların bizi bulabilmelerini sağlayacak
bir zemin oluşturmamız gerekiyor.
Onların olduğu yerde, onların baktığı yerde
olmalıyız; yanlarında, yörelerinde, karşılarında
olmalıyız.
Çaresizliğe, ümitsizliğe ve atalete düşmeden yeni
arayışları son derece önemsemek zorundayız.
Özgürlüğüne düşkün, hayatına müdahaleden
hoşlanmayan bir kuşak var.
Bu kuşak, kendilerinin de iştirak edebileceği
diyalogları, etkinlikleri seviyor. Fikirlerinin,
düşüncelerinin, sorunlarının yargılanmadan
eleştiriye tabi tutulmadan içtenlikle dinlenilmesini arzuluyor. İnanmak ve ikna olmak için doğru
mecralarda buluşmayı, kendilerini ifade edebilmeyi ve doğru şekilde anlaşılmayı istiyorlar.”
Gençlerin hakikati kabullenmeye ve sahiplenmeye yetişkinlerden daha müsait olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bütün bilimsel ve akademik
araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Yeter ki, biz,
dünyalarına uygun şekilde gençlere hakikati ulaştıralım.” ifadelerini kullandı.

SAHİBİ
RAHMİ KİREÇ
HABER KORDİNATÖRÜ
Tel.: 662 65 55
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‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri
Peygambere salat ederler. Ey iman
edenler, siz de ona salat edin ve
tam bir teslimiyetle ona selam
verin. ‘’
( Ahzâb - 56 )

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

TUĞÇE KİREÇ

Sayfa Editörü
Hüseyin ÖZTÜRK
DİZGİ: BALAT GAZETESİ

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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Hemşerilerimizin “Balıkesir Dursunbeyliler Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği”mizi ziyaretleri

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Rahmi Kireç; Arıklar mahalle muhtarı Bilal Kafadar ve cami
yaptırma Dernek Başkanı Bayram Avcı Balikesir Dursunbeyliler
dernegimizi ziyaret ettiler.

Beyel mahallesi muhtarı Hasan İnan ve Tafak mahalle muhtarımız
Ramazan Babacan Balikesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret
ederek dernegimizin üyesi oldular. Bu nazik ziyaretlerinden ve
üyelikleri lçln kendilerine teşekkür ederiz.
Balıkesir Basınının
duayeni abisi Ertan
İnal Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi
ziyaret ederek desteğini bizden esirgemedi.
Kendisine bu nazik
ziyaretinden dolayı
teşekkür ederiz.

BİGADİÇ Belediye başkanımız Ismail Avcu’ya
Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun.
Değerli hemşehrilerim;
Dün akşam yüksek tansiyona bağlı geçirdiğim
rahatsızlığımdan dolayı gerekli kontrollerimi
yaptırmış olup,hiç bir sıkıntımın olmadığına
dair sonuçlarım elime ulaşmıştır.
Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan,arayan,
mesaj atan ve sosyal medyadan geçmiş
olsun dileklerini ileten tüm herkese teşekkür
ediyor,sağlıklı günler diliyorum.
İsmail AVCU // Bigadiç Belediye Başkanı

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’

BUGÜN GÜNLERDEN BALIKESİR

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’Balıkesir İl Protokolümüz, Ak
Parti İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ve İlçe Başkanlarımız ile birlikte
Gençlik ve Spor Bakanlığımızca şehrimize yapılacak milyonlarca
TL yatırımı içeren protokolün imza töreni için Ankara’dayız. Gençlik
ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şehrimize verdiği önem ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, yapılacak yatırımların değerli hemşerilerimize, Altıeylül’ümüze ve Balıkesir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan

Dursunbey Kaymakamımız Rahmi BULUT
Başkanlığında İlçe Hıfzı sıhha Kurulu toplantısını
gerçekleştirdi.

Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında İlçe Hıfzısıhha
Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın programında Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu ile imzaladığımız protokol kapsamında Üçpınar
Mahallemizde hayata geçireceğimiz Millet Bahçesi’ne;
1 adet açık, 1 adet kapalı ve tribünlü sentetik çim saha,
400 metrelik koşu ve yürüyüş parkuru,
Mobil yüzme havuzu yerleşimine uygun iki adet basketbol semt
sahası,Fitness aletleri ve Çocuk oyun alanı kazandırıyoruz.Gençlik
ve Spor Bakanımıza Karesi’mize ve Balıkesir’imize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.Karesi’mize hayırlı uğurlu olsun.

