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Balıkesir Büyükşehir ’den kadın 
girişimcilere yonca desteği

 İlçemizde yeni göreve başlayan Dursunbey ve Alaçam Orman İşlet-
me müdürlerimize hoşgeldiniz ziyaretinde bulunduk.
Balat gazetesi sahibi Rahmi Kireç ve Hakimiyet gazetesi sahibi Meh 
met Yarma ile birlikte Dursunbey ve Alaçam orman işletmelerine 
aynı anda müdür olarak atanan ve görevlerine başlayan yeni orman 
işletme müdürlerimiz Kemal Yalçın ve Hasan Kilivar beylere ilçemiz- 
deki yeni görevleri için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Alaçam İşletme müdürü Kemal Yalçın K.Maraş ve Konya  orman iş
letme müdürlüklerinde bölge şefi ve müdür yardımcılığı görevlerin-
de bulunan aslen iskenderunlu olan müdürümüze başarılar diliyo-
ruz. 
Dursunbeyİşletme müdürü Hasan Kilivar Konya  orman işletme 
fidanlık müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan aslen (Kars) Anka-
ralı olan  müdürümüze başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun.

İlçemizde Yeni Göreve Başlayan Dursunbey ve Alaçam Orman 
İşletme Müdürlerinine Hoşgeldiniz Ziyaretinde Bulunduk

Büyükşehir’den kadın 
girişimcilere yonca desteği
Kadın istihdamına ve kırsal kalkınmaya ol
dukça önem veren Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Gönen Merkez Hasanbey 
Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 
yonca desteğinde bulundu. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kadın  
istihdamına ve kırsal kalkınmaya destek 
olmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dai
resi Başkanlığı, 2013 yılında kadın girişim
ciler tarafından kurulan Gönen Merkez Ha
sanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Koope
ratifi’ne, yonca desteğinde bulundu. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’
’nün (FAO) projesi kapsamında sürü yö-
netim sertifikası bulunan kooperatif üyesi 

25 kadına; 15 koyun ve 1 koç desteğinde 
bulunuldu.
 3 yıl boyunca devam edecek projeyle top-
lamda 75 kadına istihdam sağlanacak.
 Projenin desteklenmesi, sürdürülebilir 
hale getirilmesi ve çoğaltılması için kadın-
lar her yıl sisteme birer dişi kuzu verecek-
ler.  Böylelikle yeni kadın girişimcilerde 
sisteme dâhil olabilecek.
DESTEKLER SÜRECEK
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyük-
şehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dai-
resi Başkanı Serkan Akça “Başkanımız 
Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, Gönen Tu-
zakçı ve Hasanbey Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’ni desteklemek için yonca 
teslim ettik.            devamı sayfa 3’de
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 Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığın-
da Kırsal Mahalle Muhtarları ve Cami 

Görevlileri ile Pandemi Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı. 

Gazetemiz Gönüllüleri ;Seyitali Çeşme-Ömer 
Filiz- Necati Seçal--05.03.2021   Sayı:1108)

DURSUNBEY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MESAHA, TASNİF VE DEPOLAMA
 ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ, TEKNİĞİNE UYGUN VE 

ZAMANINDA SAĞLAMAK ÜZERE HİZMET ALIMI

 

 Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında Kırsal Mahalle Muhtarları ve Cami 
Görevlileri ile Pandemi Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı. 
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında  Çok Programlı Lisesi Pansiyonu 
Toplantı salonunda 02.03.2021 Tarihinde  
10.30 , 11.30,14.00,14.45 saaatlerinde 102 
kırsal mahalle muhtarları ve cami görev-
lileri ile birlikte covid-19 nedeniyle sos-
yal mesafe kuralları neticesinde 4 seans 
şeklinde yapılan  toplantılarda pandemi 
süreci değerlendirilerek ve kararlı sosyal 
hayata geçiş sürecinde uyulması gereken 
kurallar ile ilgili bilgi verildi. Toplantı ön-

cesinde  2021 yılı, Bakanımız Sayın Süley-
man SOYLU’nun talimatları ile ‘’Türkiye 
Afet Eğitim Yılı’’ olarak belirlenmiş olup 
tüm illerde ‘’Afet Eğitim Seferberliği’’ baş-
latılmıştır. ‘’Türkiye Afet Eğitim Yılı’’ çer-
çevesinde, afet farkındalığının arttırılması 
ve yaygınlaştırılması amacıyla Endüstri 
Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi  Müdürü 
Faruk BALCI tarafından katılımcılara ‘’Afet 
Farkındalık Eğitimi’ verilmiştir.  

 DURSUNBEY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MESAHA, TASNİF VE DEPOLAMA ÇALIŞ-
MALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ, TEKNİĞİNE UYGUN VE ZAMANINDA SAĞLAMAK 

ÜZERE HİZMET ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞ-

LAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dursunbey İşletme Müdürlüğü Mesaha, Tasnif ve Depolama çalışmalarının takibi, kontrolü, 
tekniğine uygun ve zamanında sağlamak üzere Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklif-
ler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                 :2021/113306 
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 alı-
mın
a) Adı                                                               :Dursunbey İşletme Müdürlüğü Mesaha, Tasnif ve Depo-
la 
                                                                          ma çalışmalarının takibi, kontrolü, tekniğine uygun ve      
                                                                          zamanında sağlamak üzere Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı                              :69.400 m³ Orman Emvalinin Mesahası, 24.000 m³ Orman   
                                                                           Emvalinin Tasnif ve Depolanması çalışmalarının takibi,  
                                                                           kontrolü,tekniğine uygun ve zamanında sağlamak üzere
                                                                           Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki İşlet
                                                                          me Şefliklerinin Tüm Bölmeleri ve Tarlabaşı Depo Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi                                    :İşe başlama tarihi 17.05.2021, işin bitiş tarihi 28.12.2021
d) İşe başlama tarihi                                      :17.05.20213-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati       :05.04.2021 - 11:00
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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler 
için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro 
ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi” ni teklifi 
ekinde sunacaktır.
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 bilgi-
lerin 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 yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ye-
minli 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 edi-
len bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve 
ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak 
kabul edilecektir.rilecektir.                                                                                 devamı sayfa 3’de------->>
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“Büyükşehir’den kadın 
girişimcilere yonca desteği

BİR DAMLA TASARRUF İLE GELECEĞİNİZE SU TAŞIYIN!

Büyükşehir’den kadın
 girişimcilere yonca desteği

DESTEKLER SÜRECEK
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Serkan Akça “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla, Gönen Tuzakçı ve Hasanbey 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni destek-
lemek için yonca teslim ettik. Bu vesileyle 
tesislerini de ziyaret etme ve inceleme 
fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel ve an-
lamlı bir hizmetleri var. Biz de onlara hem 
yem desteğini devam ettirip hem koyun de 
desteğinde bulunmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” diye konuştu. 

KADIN DOSTU BELEDİYE 
Bu desteklerin kendileri için oldukça 
önemli olduğunu belirten Gönen Merkez 
Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Koo-
peratif Başkanı Berrin Yetkin Var “Koyun-
culukta en önemli şey yem girdisinin azal-
tılmasıdır. Bütün bu destekler için, yapılan 
kolaylıklar için başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere tüm 
çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür edi-
yorum. Herkesin desteği için, kadın dostu 
oldukları için çok teşekkür ediyorum.” 
açıklamasında bulundu. 

HER TÜRLÜ KAŞE 
Hızlı kaşe siparişi 
BALAT GAZETESİ 

TEL: 0542 204 91 55

BİR DAMLA TASARRUF İLE GELECEĞİ-
NİZE SU TAŞIYIN!
Su hayattır, yaşamın ana kaynağı, tüm 
canlıların vazgeçilmezidir. Susuz bir 
gelecek düşünülemez. Su rezervlerinin 
giderek azalıyor olması, tüm insanlık için 
olağanüstü hal ilan edecek kadar mühim 
bir meseledir. 

Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, su 
kaynaklarımızın tükeniyor olmasını ve bu 
noktada acil alınması gereken tedbirleri 
ülke gündemine büyük bir hassasiyetle 
taşımak istiyoruz. Su kaynaklarımızın 
azalması doğa olayları ile ilgili olduğu 
kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yan-
lış kullanımı ile de alakalıdır. Bilinçli bir 
şekilde yapılacak su tasarrufu, tüm can-
lılar için atılacak çok önemli bir adımdır. 

“Bir Damla Tasarruf” sloganı ile tüm yet-
kili kurumları, STK’ları, vatandaşlarımızı 
suyu daha bilinçli kullanarak, tasarruf 
etmeye çağırıyoruz. Evimizde, işimizde, 
kurumlarımızda, tarım arazilerimizde 
yapacağımız bilinçli kullanım, tonlarca 
suyun kazanımı anlamına gelecektir.

Evlerimizde bireysel olarak alacağımız 
tedbirlerle ciddi oranda suyu yeniden 
kazanabiliriz. Sadece elimizi yıkarken, 
dişimizi fırçalarken bile suyu kapatmak 
yılda 48 ton su tasarrufu sağlıyor.
48 ton su ne demek? 
1 ton su 1 metreküp suya, 
1 metreküp su ise 1000  litre suya teka-
bül ediyor. 
Günlük su kullanımımızın %26sı tuvalet, 
%22çamaşır makinesi, %17si duş, %16sı 

musluklar, %5i diğer kullanımlar ve 
%14ü ise iç tesisat sızıntılarından oluşu-
yor. 

Bireysel olarak her evde su tasarrufu 
adına atılacak olan her adımı önemsiyo-
ruz.
 “Bir Damla Tasarruf” çağrımıza destek 
olan vatandaşlarımızdan, katkılarını yan-
sıtabilmek adına   aylık faturalarını karşı-
laştırmalarını ve bizimle paylaşmalarını 
isteyeceğiz. Her evde başlayacak bilinçli 
su tüketimi ile tonlarca suyun hayata 
yeniden kazandırılmasını ümit ediyoruz.

Dünyada son on yılın en büyük kuraklığı 
yaşanıyor. Su, hayatımızı devam ettire-
bilmemiz için doğrudan ihtiyaç olma-
sının yanısıra, sağlığımız, temizliğimiz, 
gıdalarımızın hazırlanması, sebze ve 
meyvelerin yetiştirilmesi, tarımın devam 
ettirebilmesi gibi çok alanda birincil 
ihtiyaç. Geleceğimizi kurtarmak için geç 
olmadan el ele vererek, su tasarrufu için 
adım atmak zorundayız.

Artan nüfus, büyüyen kentler, bilinçsiz 
tüketim ve kuraklık ülkemizi “su fakiri” 
bir ülke haline getirebilir. Yaşamın deva-
mı yeterli ve iyi kalitede suyun varlığına 
bağlı. Yaşamımızı daha iyi şartlarda 
devam edebilmek için tüm vatandaşla-
rımıza “Bir Damla Tasarruf” çağrısında 
bulunuyoruz. Hep birlikte el ele verip, 
bilinçli hareket ederek geleceğimizi 
kurtarabiliriz. Sizler de, Tasarruf için bir 
adım atın.
#BirDamlaTasarruf 
Nurcan FİLİZ  Saadet Partisi Dursunbey 
Kadın KollarıBaşkanı

DURSUNBEY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MESAHA, TASNİF VE DEPOLAMA
 ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ, TEKNİĞİNE UYGUN VE 

ZAMANINDA SAĞLAMAK ÜZERE HİZMET ALIMI
                                                                                                                                     baştarafısayfa 2’de
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 olan-
ların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tekli-
fe 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 fiyat-
ların 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 geçi-
ci teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
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                         Basın: 132 23 62
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 KARESİ BELEDİYESİ ‘ORTAK GELECEK’ İÇİN PROJELER ÜRETİYOR

   Resmi İlanlar                 www.ilan.gov.tr’de                              Basın: 131 84 02  

KARESİ BELEDİYESİ ‘ORTAK GELECEK’ İÇİN PROJELER ÜRETİYOR
Avrupa Birliği destek programlarından 
yararlanmak için projeler üreten Karesi 
Belediyesi, ‘Ortak Gelecek’ için uluslar arası 
çalışmalara imza atıyor. Çevre ve tarım 
konularında yapılacak çalışmalara katkı 
sunmaya devam edeceklerini söyleyen Kare-
si Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bele-
diyemize yeni birikimler kazandırmak için 
yurtdışı ortaklarımızla karşılıklı paylaşımı 
arttırmaya devam edeceğiz” dedi.
Karesi Belediyesi, Avrupa Birliği destek 
programlarından yaralanmak için projeler 
üretmeye devam ediyor. Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerindeki kurumlarla ortaklaşa yürüt-
tülen projeler ile hem bilgi, hemde kültür 
alışverişinde bulunuluyor. Projeler ile hem 
de orta akıl ile Türkiye ve Karesi’ye kaza-
nımlar sağladığını söyleyen Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan, “Ortak gelecek için 

yeni projeler gelişirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; “Avrupa’ da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti 
Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” ve “Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların 
Tarımsal Kullanımı” isimli Erasmus projlerimiz kabul edildi” dedi.
KARESİ BELEDİYESİ SIFIR ATIK İLE ÖNCÜ OLUYOR
Sıfır Atık çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Başkan Orkan, bu konuda Türkiye’nin öncü belediyeleri ara-
sında olduklarını söyledi. Orkan, “Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye’nin ve Balıkesir’in öncü belediyeleri arasında 
yer alan Karesi Belediyesi bu çalışmalarını Erasmus projeleri ile geliştiriyor. Avrıpa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve 

kabul edilen ‘Avrupa’ da Sıfır Atık 
Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsa-
mında Yetişkin Becerilerinin Gelişti-
rilmesi” başlıklı 208 bin 292 Avroluk 
Erasmus projesi kabul edildi. Projenin 
hayata geçirilmesiyle birlikte ülke-
mizdeki tüm belediyelerinde kulla-
nabileceği dijital bir sıfır atık rehberi 
oluşturulacak. Avrupa Birliği ülke-
lerinde atıkların geri dönüşüm oranı 
% 46 iken Türkiye’de % 13. Türkiye’de 
de bu kapsamda Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan Hanımefendinin önderliğin-
de Sıfır Atık Projesi yürütülüyor” diye 

konuştu.
ÇİFTÇİLERE EKOLOJİK TARIM EĞİTİMİ
Karesi Belediyesi’nin bir diğer projesi olan ‘Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal 
Kullanımı’ isimli projenin ilk toplantısı online olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Orkan şöyle konuştu:
“24 ay sürecek proje ile çiftçiler ekolojik tarım konusunda eğitilecek. Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa 
Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen “Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal 
Kullanımı” isimli 274 bin 382 EVRO’luk Erasmus projesi de kabul edildi. P Proje ile yenilikçi ekolojik üretim mo-
delleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve 
üreticilere önemli katkılar sağlanacak.

BAŞKAN ORKAN MAHALLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

 

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
 Kaymakamımız Rahmi BULUT

Vergi Haftası

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Vergi 
Haftası münasebetiyle ve vergi yapı-
landırması çalışmalarında göstermiş 
oldukları özverili çalışmalarından dolayı 
ilçemiz Vergi Dairesi Müdüresi Sema 
ÇELİK BOZ ‘a , Vergi Dairesi Müdür 

Yardımcısı ve Gelir Uzmanı Mehmet 
ÇALDAĞ ‘a ve İlçemiz Mal Müdürü 
Vekili Orhan ESEN ‘e Başarı Belgesi ile 
ödüllendirmiştir.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı 
İlçemizde, bir yandan emniyet, jandar-
ma ve zabıta ekiplerimizle denetimleri-
miz, anonslarımız devam ederken diğer 
yandan sağlık çalışanlarımız ile aşılama 
ve filyasyon çalışması aralıksız devam 
ediyor. 
Bunların hepsi sağlığımız için kıymetli 
Dursunbeyli hemşerilerim. Lütfen ku-
rallara azami derecede uyalım, normale 
dönmek istiyorsak çalışma arkadaşları-
mıza sizlerde destek olmak zorundası-
nız. Hep birlikte sağlıklı günlere kavuş-
ma ümidiyle. 
Rahmi BULUT Dursunbey Kaymakamı

BAŞKAN ORKAN MAHALLE ZİYA-
RETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda 
hizmet üretmek için sık sık mahalle ziyaretleri 
yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu 
ile birlikte kırsal Şamlı, Halkapınar, Karabeyler, 
Karakol ve Fethiye Mahalleleri’nde muhtarlar ve 
vatandaşlarla bir araya geldi.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan mahalle zi-

yaretlerini sürdürüyor. Başkan Orkan son olarak 
AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile 
birlikte kırsal mahallelerde muhtar ve vatandaş 
ziyaretlerinde bulundu. Başkan Orkan ve Hocaoğ-
lu, kırsal Şamlı, Halkapınar, Karabeyler, Karakol 
ve Fethiye Mahalleleri’nde muhtarlar ve vatan-
daşlarla bir araya geldi. Mahallelilerin taleplerini 
dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesi’nin 
yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması 
noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini 
söyledi.
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“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 )

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.

-

Günün Ayeti
Ey iman edenler! İçki, ku-
mar, dikili taşlar, fal okları 
şeytan işi iğrenç şeyler-
dir. Bunlardan kaçının ki 

kurtuluşa eresiniz.
(Maide, 5/90)

Günün Hadisi
Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden kimse, asla içki 

içilen sofrada oturmasın.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 277)

    Günün Duası
Allah’ım! Günahlarımın 
küçüğünü büyüğünü, ilkini 
sonuncusunu, insanlardan 
gizlenerek yaptığım ve giz-
lenmeden alenen yaptığım 
bütün günahlarımı bağışla.
(Müslim, “Salât”, 216)

1411. Ebû Mes’ûd el-Bedrî’nin (ra )
şöyle dediği nakledilmiştir:

Bir gün Sa’d b. Ubâde’nin meclisinde 
otururken Resûlullah yanımıza geldi.
Beşîr b. Sa’d:
–Ey Allah’ın Resûlü, Allah bize, sana 
salât ve selâm getirmemizi emir buyur-
du.
Peki sana nasıl salâvat getireceğiz, diye 
sordu. Bunun üzerine Resûlullah
bir süre sustu. Bundan dolayı “Keşke 
Beşîr Peygamber’e sormasaydı!” diye-
temenni ettik. Sonra Peygamber , şöyle 
deyin, dedi:
–Allah’ım, Muhammed’e ve onun ailesi-
ne –İbrahim’in ailesine rahmet ettiğin
gibi– rahmet et. Şüphesiz sen, övülme-
ye layıksın, çok yücesin. Allah’ım,
Muhammed’e ve onun ailesine –
İbrahim’in ailesine bereket verdiğin 
gibi–bereket ver. Şüphesiz sen, övülme-
ye layıksın, çok yücesin.
(M907 Müslim, Salât, 65)

1014. Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) riva-
yet edildiğine göre Resûlullah şöyle 
demiştir:Bu canı bu tende tutan Allah’a 
yemin ederim ki, İhlâs sûresi, Kur’ân’ın 
üçtebirine bedeldir. (B7374 Buhârî, Tevhîd, 1)

Diğer bir rivayete göre Resûlullah 
ashâbına:
–Kur’an’ın üçte birini bir gecede oku-
maktan acze düşer misiniz, sorusuna
cevaben sahâbîler:
–Yâ Resûlallah, buna hangimizin gücü 
yeter, dediler.
Bunun üzerine Peygamber :
–“Kul, hüvallâhü ehad. Allâhü’s-samed” 
diye başlayan İhlâs sûresi, Kur’an’ın 
üçte birine denktir, buyurdu.(B5015 
Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)

1026. İbn Abbâs (ra) anlatıyor:
Cebrail (as.) yanında otururken Pey-
gamber yukarıdan bir ses işitti ve
başını kaldırdı. Cebrail (as.):
–Bu, bir gök kapısıdır ki, yalnız bugün 
açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı, dedi.
Bu kapıdan bir melek inince, yine Ceb-
rail (as.):
–Bu melek, yeryüzüne ancak bugün 
inen bir melektir; şimdiye kadar hiç
inmemişti, dedi. Melek, Resûlullah’a 
selâm verdi ve dedi ki:
–Sana verilen iki nuru müjdeliyo-
rum. Bunlar senden evvel hiçbir 
Peygamber’e verilmedi. (Bunlardan) 
biri Fâtiha sûresi, diğeri ise Bakara 
sûresinin sonlarıdır.
Bunlardan bir harf bile okusan Allah 
mükâfatını verir.
(M1877 Müslim, Müsâfirîn, 254)

1414. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) nakle-
dildiğine göre,
Resûlullah şöyle buyurmuştur:
“Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ 
ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
(Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih 

ederim, O’na hamd ederim, Allah’tan 
başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en 
büyüktür.)” demem, bana üzerine 
güneş doğan her şeyden daha se-
vimlidir.
(M6847 Müslim, Zikir, 32) 
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Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve 
dayanışma derneği . 

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı 
Rahmi Kireç; Hakimiyet Gazetesi sahibi Mehmet Yarma ve değerli 
oğlu Balıkesir Şehir Hastanesinde görev yapan Dr. Mehmet Yarma 
dernegimizi ziyaret ettiler. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dola-
yı teşekkür ederiz.

Dursunbey Belediyesi Çevre Yolumuza Yönlendirme Tabalaları Takılı-
yor. Birinci etabı dört buçuk kilometre ile tamamlanan çevre yolumuz-
da, Karayolları ekipleri yönlendirme tabelalarının montajına başladı. 
Her geçen gün çehresi değişen çevre yolumuzda Belediyemizin de 
peyzaj çalışmalarımız devam edecek... #İşimizGücümüz

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI;
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Dursunbey Belediyesi Çevre Yolumuza 
Yönlendirme Tabalaları Takılıyor.

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneği Hem-
şerilerimiz İzzettin Acar ve Orhan Başaran dernegimizi ziyaret ettiler. 
Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR
      Pandemi sürecinde Altıeylül Belediyesi, gönüllü öğretmenler
eşliğinde öğrencilere ders vererek eğitime olan desteğini sürdü
rüyor. Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ 
nün yürüttüğü faaliyetler kapsamında da geleceğe yatırım yapılı-
yor.

8. SINIFLARA ÖZEL EĞİTİM KOÇLUĞU
Altıeylül Belediyesi, Millet Kı-
raathaneleri ve kütüphanele-
riyle sadece öğrencilere değil; 
tüm Balıkesir’e hitap ediyor. 
Daha önce de Plevne Millet 
Kıraathanesi’nde sürdürülen 
çalışmalar neticesinde birçok 
öğrenci üniversitelerin önemli 
bölümlerini kazanmış; aileler ve 

öğrenciler de Altıeylül Belediyesi’nin böyle güzel bir uygulamaya 
vesile olmasından dolayı şükranlarını sunmuşlardı. 
BAŞKAN AVCI “İNANCIM ÇOK YÜKSEK”
Covid-19 pandemisi dolayısıyla şimdilik uzaktan gerçekleştiri-
lecek faaliyetler salgının gidişatı, kısıtlamaların hafifletilmesi ve 
uzman görüşünün de alınmasıyla birlikte yüz yüze olarak Millet 
Kıraathanelerinde devam edecek. Daha sonraki süreçte 6, 7, 9 ve 
10. sınıflarla da online eğitim yapılması planlanıyor. . 
Bu kapsamda tamamı gönüllü öğretmenlerden oluşan ekibimizin 
içerisinde, bu işe gerçekten gönül vermiş eğitim fakültesi mezunu 
personelimiz de bulunuyor. İnşallah hep birlikte başladığımız bu 
işten de yine yüzümüzün akıyla çıkarak geleceğe yatırım yapmış 
olacağız. Çünkü gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatı-
rımdır” dedi.

10 MART 2021ÇARŞAMBA 
MİRAC KANDİLİNİZ 
MÜBAREK OLSUN
BALAT GAZETESİ.


