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Balıkesir Büyükşehir ’toplu taşımada temiz enerjiye geçiyor
Büyükşehir araç filosunu güçlendiriyor

Büyükşehir toplu taşımada temiz
enerjiye geçiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda

enerji verimliliği ve emisyon azaltımı sağlamak amacıyla temiz enerjili sıkıştırılmış
doğalgazla çalışan 65 otobüsü araç filosuna
kattı.
Sahip oldukları teknoloji ile havayı kirletmeyen otobüsler, Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; çevre
dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarına
devam ediyor.
“İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlığı
çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdüren
Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu ekonomik ve ekolojik CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı otobüslerle güçlendiriyor.
İI genelinde, toplu taşıma hizmetinde kullanılacak 65 otobüsün alımını gerçekleştiren
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi
Başkanlığı; akaryakıtla çalışan araçların yerine, modern CNG yakıtlı otobüslerle toplu

taşımada emisyon salınımını düşürerek çevreye olumsuz etkilerini azaltacak ve enerji
verimliliği sağlayacak.
DOĞAYA SALINAN KARBON MONOKSİT
MİKTARI AZALACAK
Sürdürülebilir şehirler konseptini,
Balıkesir’de uygulayabilmek amacıyla yeşil
ekonomiye geçişi kentsel ulaşımda uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, CNG
yakıtlı araçlar için bir de dolum istasyonu
kuracak.
Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak olan temiz
enerjili otobüslerle; yıllık 2.660.688,00 gram
daha az karbon monoksit salınımı yapılacak.
Çevre sağlığını ön planda tutan yeni otobüsler sayesinde hava kirliliğinin önüne
geçilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla
engelli rampaları da bulunacak

Balıkesir Orman Bölge Müdürü olarak asaleten ataması yapılan Birol Dündar’I Balat
gazetesi sahibi Rahmi Kireç ve Hakimiyet gazetesi sahibi Mehmet Yarma ile birlikte
ziyaret ederek görevinde başarılar diledik.

Balat gazetesi sahibi Rahmi Kireç ve Hakimiyet gazetesi sahibi Meh
met Yarma ile birlikte Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı
iken Balıkesir Orman Bölge Müdürü olarak atanan Bölge müdürümüz Birol Dündar’a hoşgeldiniz ziyaretinde bulunduk.

2001-2009 Yılları arası Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlü
ğü Gürgendağ Orman İşletme Şefliği yapan müdürümüz Dursun
bey’i yakinen tanıyor. 1970 Karacabey doğumlu olup, Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.
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Balıkesir Orman Bölge Müdürü
olarak asaleten ataması yapılan
Birol Dündar’I ziyaret ederek görevinde başarılar diledik.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü olarak
asaleten ataması yapılan Birol Dündar
kimdir?
20.08.2020 Tarihinden itibaren Balıkesir
Orman Bölge Müdürlüğü görevini yaklaşık 4 aydır vekaleten yürüten Birol Dündar resmen atandı.
1993 Yılında İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Bölümünü Bitirdi.
1994-1998 Yılları arası Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman
İşletme Müdürlüğü Yevmiyeli Mühendis
1998-2001 Yılları arası Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Acıpayam Orman İşletme
Müdürlüğü Kelekçi Orman İşletme Şefliği
2001-2009 Yılları arası Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman
İşletme Müdürlüğü Gürgendağ Orman
İşletme Şefliği 2009-2012 Yılları arası Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Bandırma
Orman İşletme Müdür Yardımcılığı 20122018 Yılları arası Konya Orman Bölge
Müdürlüğü Konya Orman İşletme Müdürü
2018-2020 Yılları arası Çanakkale Orman
Bölge Müdür Yardımcısı 20.08.2020 Tarihinden itibaren Balıkesir Orman Bölge
Müdürü olarak görev yapmaktadır.
1970 Karacabey doğumlu olup, Evli ve 3
Çocuk Babasıdır. Orman Bölge Müdürümüz Birol Dündar’ın Dursunbey’le ilgili
süpriz güzel projeleri var...!
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İŞARETLEME VE BAKIM KONTROLLERİ ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ
HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞARETLEME VE BAKIM KONTROLLERİ ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ HİZMETİ
ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı Sıklık Bakımı, İlk Aralama, Kültür Bakımı ve Gençlik Bakımı programları dâhilinde İşaretleme ve bakım kontrolleri 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, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:2021/141580
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
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı Sıklık Bakımı, İlk Ara
lama, Kültür Bakımı ve Gençlik Bakımı programları dâhilinde İşaret
leme ve bakım kontrolleri çalışmalarının takibi, kontrolü, tekniğine
uygun ve zamanında sağlamak üzere Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:2021 yılı 600 Ha Sıklık Bakımı, 600 Ha İlk Aralama, 375 Ha Kültür
Bakımı ve 975 Ha Gençlik Bakımı programları dâhilinde İşaretleme
ve bakım kontrolleri 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 Görev Sahası İçerisinde
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
:30.03.2021 - 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.
4.1.1.3. 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 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 % 25 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.
5531 sayılı kanunun 4. maddesindeki Orman Mühendislerinin Faaliyet Konuları Kapsamındaki Her
Türlü Orman Mühendisliği Hizmetleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
devamı sayfa 2’de
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İŞARETLEME VE BAKIM KONTROLLERİ ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ
HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
baştarafı sayfa 2’de
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.
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
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KARESİ’DE AKILLI ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI GELİŞİYOR

KARESİ BELEDİYESİ AB PROJE
SAYISINI 3’E ÇIKARDI
Karesi Belediyesi, yürüttüğü Avrupa Birliği
projelerine bir yenisini daha ekledi. Akıllı
Şehir konsepti üzerine kurulu olan ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen
“Start Up For Development” isimli projede
Karesi Belediyesi yerel iştirakçi olarak yeralacak. Karesi’nini yürüttüğü AB proje sayısı
3’e çıkmış oldu.
İspanya Ulusal Ajansı tarafından 2020
yılında kabul edilen Universitat Jaume
I-Empresa (İspanya)’ nın başvuru sahibi olduğu “Start Up For Development” isimli ve
2020-1-ES01-KA204-082611 referans numaralı projenin faaliyetlerine başlandı. Proje
ortakları arasında Kocatürk Eğitim ve Danışmanlık (Türkiye), Stowarzyszenie ARID
(Polonya), Regional Development Agency
with Business Support Centre for Small and
Medium Sized Entreprises (Bulgaristan) ve
Alternative Innovative Development (Yunanistan) yer alıyor. Karesi Belediyesi de
projede yerel iştirakçi olarak görev alacak.

UZMAN İHTİYACI KARŞILANACAK

Akıllı şehir konsepti ve bu çözümleri uygulama yetkisi olan belediyelerin bu konsepti
özümsemesi üzerine kurulu olan projede,
belediyelerin akılcı çözümler sunma noktasında uzman ihtiyaçları karşılanmış olacak.
Projenin amacı belediyelerin akıllı şehir

kavramını özümsemelerine olanak sağlayacak olan eğitmenlere bir eğitim hazırlamak.
Bu sayede Karesi Belediyesi içerisinde akıllı
şehircilik konusunda eğitmen statüsüne sahip personeller yetiştirilmesi öngörülüyor.
Projenin faaliyetleri arasında 5 Ulusötesi toplantı, 4 fikri çıktı ve 5 çoğaltıcı etki
bulunuyorr. Karesi Belediyesi olarak akıllı
şehircilik konsepti çalışmaları kapsamında
ihtiyaç analizi, müfredat geliştirme, kurs
sağlama ve kurs materyalleri hazırlayarak
çevrimiçi kursları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
“ULUSLARARASI STANDARTLARI
GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Karesi Belediyesi’nin 3 adet Avrupa Birliği
projesi yürüttüğünü söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Bu projelerle
kentimizin yaşam dokusuna ve işleyişine
farklılıklar katıyoruz.
Bu projemizde kaynak tüketimini azaltmak,
akıllı uygulamalar noktasında Avrupa daki
belediyelerle birlikte akıllı şehircilik konusunda çözümler üretmek ve vatandaşlarımız
ile varolan ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Özellikle trafik, ulaşım, kent estetiği,
çevresel planlama ve atık yönetimi çalışmalarını uluslararası standartlara getirmeyi
amaçlıyoruz.
Karesi Belediyesi olarak ilçemizde bu projeyle birlikte akıllı şehircilik konusunda
Dijital Devrimi başlatmayı planlıyoruz

Sayfa 3

“Dursunbey Belediyesi tarafından
8500 fidan ilçenin çeşitli bölgelerine
dikildi.

Dursunbey Belediyesi·

Sosyal, kültürel ve fiziki çalışmaların yanı
sıra doğa ve canlılara yönelik projeler ile
de beğeni toplayan Dursunbey Belediyesi
ilçe genelindeki yeşil alan oranını arttırmaya devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin
gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmaları
kapsamında 8500 fidan ilçenin çeşitli bölgelerine dikildi.

Sosyal, kültürel ve fiziki çalışmaların yanı

sıra doğa ve canlılara yönelik projeler ile de
beğeni toplayan Dursunbey Belediyesi ilçe
genelindeki yeşil alan oranını arttırmaya
devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekiplerinin gerçekleştirdiği yeşillendirme
çalışmaları kapsamında 8500 fidan ilçenin
çeşitli bölgelerine dikildi.
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SAADET PARTİSİ KADIN KOLLARI 8 MART KADINLAR GÜNÜ
Kıymetli basın mensupları,
Bu gün 8 mart… Bu vesile ile kadınlar olarak yaşadığımız sorunları ve beraberinde
çözüm yollarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bugün kadınların en büyük problemi geçim
sıkıntısıdır.
Çalışmak zorunda kalan kadınımız “çalışma
hayatı” içinde büyük zorluklar yaşamaktadır. Evine gelir getirebilmek için,
ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve
zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz işgücü olarak çalışmak durumunda kalmaktadır.
Çıkarılan yasalar ve iyileştirmeler olsa da,
bu yasaların uygulanmasındaki keyfilik ve
denetimsizlik, özel sektör başta olmak üzere bir çok alanda büyük bir mağduriyet
oluşturmaktadır. Çalışan kadının şartlarını,
eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesi ile
düzenlemek devletin asli vazifesidir.
Özellikle düşük ücret ile çalışan kadınların,
sorumlu oldukları çocuk ve yaşlı bakım
hizmetlerinin, devlet tarafından “sosyal
devlet” anlayışıyla karşılanması için,
gerekli düzenlemelerin yapılması, atılacak
önemli bir adımdır.
Bir başka önemli bir gerçek daha var.
Üreten insan mutludur. Ancak üretimin karşılığı sadece para ile ölçülmemelidir.
Bu yargı, tüm hayatını, ailesi ve çocuklarına adayan ve bunu tercih eden “ev hanımı”
nı değersizleştirmektedir.
Kadın, yaradılışı
gereği analık
vasfı ile toplumu oluşturan en
önemli unsurdur.
Bu nedenle kıymetli ve önemli
sorumlulukları
vardır. İlk mürebbiyedir.
Yapıcı, onarıcı,
toparlayıcı ve
koruyucu özellikleri ile ailenin bel kemiğidir.
Bu yüzden geleceğimizi şekillendiren ve
evde ağır işçi olarak çalışan kadınların,
ev hanımlarının, “özlük haklarının veril-

mesi” için yapılacakdüzenlemeler bir lütuf
değil, en doğal hakkın teslimidir.
Kadın intihar ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakaları, bu memleketin en derin yaralarıdır.
Bu konuda en yüksek hassasiyeti göstermek hepimizin insanlık vazifesidir.
Tek bir kadının, bir insanın uğradığı zulmün
karşısında ayağa kalkmak öncelikle inancımızın gereğidir.
Kişinin “biricik hayatı” hiç kimsenin tekelinde değildir.
…Ve fiili duruma ceza, en üst seviyeden
verilmelidir.
Bu gün kadını; yazılı-görsel-sosyal medyada, reklamın ve tanıtımın bir unsuru,
Şiddetin ve tacizin bir mağduru olmaktan
çıkarıp,çalışan, düşünen, öğreten, iyileştiren, güzelleştiren, ilham veren yanının
görünmesine,Bilimin, sanatın, ekonominin,
eğitimin, huzur ve barışın, sevginin öznesi
olarak ülkemizin yarınlarına olan katkısının

desteklenmesine hepimizin ihtiyacı var.
Toplumun inşasındaki büyük pay sahibi
olarak kadın, Anne olarak, öğretmen, doktor, mühendis, gazeteci, yazar-çizer,
bilim insanı olarak,Fabrikada işçi, tarlada
köylü, pazarda esnaf,ticaret erbabı ,iş kadını, yönetici olarak,toplumun her alanında
çalışan ,üreten,iradesini kimsenin etkisinde
kalmadan,her türlü mahalle baskısının dışında ,özgür ve özgün şekilde ortaya koyarak, daha güzel bir yarını şekillendirecek en
önemli unsurdur.
Sahip olduğu özelliklerin farkında olarak
bu potansiyelini; İyinin, güzelin, faydalı ve
doğru olanın gerçekleşmesi için kullanan
kadın, Dünyayı imar eder, medeniyeti inşa
eder, toplumu ihya eder…
Değerli basın mensupları,Son söz olarak,
Kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve fedakarlığı ile ülkemizin aşamayacağı engel yoktur.
..Ve biliyoruz ki, kadınların değer katmadığı
hayat, siyaset, ekonomi, sivil toplum eksik
kalacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son
verirken,
Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor,
selam ve saygılarımı sunuyorum.

Sayfa 4

Canbey: “Ana muhalefet
gayri milli bir çizgidedir”
Canbey: “Ana muhalefet gayri
milli bir çizgidedir”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ana muhalefet partisinin gayri milli bir
çizgide olduğunu, çarpıtmalarla kendi eksiğini kapatamayacağını belirtti.
Canbey, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak kadına yönelik şiddete
karşı mücadeleye devam ettiklerini söyledi.
Mustafa Canbey, Türkiye olarak artık çok
değişik bir siyasi ortama şahitlik ettiklerini,
ana muhalefet partisi liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi
hedef alarak “milli güvenlik sorunu” ifadesini
kullanmasını anlamakta güçlük çektiklerini
ifade etti.
CHP’nin, ülkenin tek yumruk olarak kenetlenmesi gereken uluslararası meselelerde dahi
gayri milli bir tutum sergilediğini dile getiren
Canbey, şunları kaydetti:
“Gara’da 13 şehit verdiğimizde sorumluluğu PKK’nın omuzlarından alarak ‘sorumlu
Erdoğan’dır’ diyen CHP iken, kınama mesajı
yayımlarken PKK ismini bile söylemeyen
CHP iken, Karabağ’da kardeşlerimize yardıma gittiğimizde ‘Türkiye oraya cihatçıları
gönderiyor’ yalanını uyduran CHP iken, terörle etkin mücadelemizi sürdürürken ‘SİHA’lar
sivilleri vuruyor’ yalanını uyduran CHP iken,
evlatları için feryat eden Diyarbakır anneleri
için sessiz kalan CHP iken, ‘milli güvenlik
sorunu kimdir’ sorusu, aziz milletimizin vicdanında ‘CHP’ cevabını bulacaktır.Ana muhalefet partisi gayri milli bir çizgidedir, çarpıtmalarla kendi eksiğini kapatamayacak.”
Muhalefet partilerinin gizlemeye çalıştıkları
kirli ittifaklarının sosyal medyadaki paylaşımlarla gün yüzüne çıktığını vurgulayan Canbey, şöyle devam etti:
“HDP ile gizli ittifak yaptıklarını her konuşmalarında yalanlayanlar, yaptıkları her hamle ile
ittifaklarını açık ediyorlar.
HDP seçim barajını geçiyor, PKK açıklama
yapıyor, ‘HDP bizim sayemizde barajı geçti’, Yine İYİ Parti seçime girsin diye CHP, İYİ
Parti’ye vekil veriyor. Barajı geçen İYİ Parti için de bu kez HDP açıklama yapıyor ve
‘Oturduğunuz koltuklarda bizim sayemizde
oturuyorsunuz’ diyor. HDP’nin PKK ile CHP
ve İYİ Parti’nin de HDP ile aralarındaki ittifak
bu kadar gün yüzündeyken birilerinin çıkıp
liderimizle ilgili ‘milli güvenlik sorunu’ gibi bir
cümle kurmasını açıkça reddediyor, kınıyoruz.”
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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! Allah’a,
Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a
ve daha önce indirdiği
Kitab’a iman edin. Allah’ı,
meleklerini, kitaplarını,
Peygamberlerini ve âhiret
gününü inkâr eden kimse
iyice sapıtmıştır.(Nisâ, 4/136)
1414. Yine Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre,

Resûlullah şöyle buyurmuştur:
“Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ
ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
(Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih

islam’daKaranti-

na

Ravi İbn Abbâs diyor ki:

Bu sırada, bir takım ihtiyaçlarını görmek için orada bulunamayan
Abdurrahmân b. Avf geldi. (Durumdan
haberdar olunca):
Bu hususa dair bende malumat var.
Resûlullah’tan işittim:
“Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz
zaman oraya gitmeyin, bulunduğunuz
yerde
veba baş gösterince de hastalıktan kaçarak oradan çıkmayın.”, buyurdu, dedi.
Bunun üzerine Hz. Ömer (görüşünün
bu hadise uygun düşmüş olmasından
dolayı) Allah Teâlâ’ya hamd ü sena edip,
(Medine’ye) geri döndü.
(B5729 Buhârî, Tıb, 30; M5784 Müslim, Selâm, 98)

1799. Üsâme b. Zeyd’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber :
Bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz
zaman, oraya girmeyin.
Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın,
buyurdu.
(B5728 Buhârî, Tıb, 30; M5787 Müslim, Selâm, 100) 1798.

İbn Abbâs’ın (ra) şöyle dediği rivayet
edilmiştir:

Ömer b. Hattâb (ra), (halifeliği zamanında
bir grup askerle beraber) Şam’a57gitmişti.
‘Serğ’ denilen köye varınca (ordu kumandanı) Ebû Ubeyde b. Cerrâh bazı komutanlarla

Günün Hadisi

Eşinin senin üzerinde hakkı
var!
(Müslim, “Sıyâm”, 182)

Günün Duası

Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlat ver!
(Sâffât, 37/100)

ederim, O’na hamd ederim, Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en
büyüktür.)” demem, bana üzerine
güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
(M6847 Müslim, Zikir, 32)

Sayfa 5
-
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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 )

birlikte Hz. Ömer’i karşılayarak, o bölgede
veba salgını olduğunu haber verdi. İbn Abbâs
diyor ki:
Bu haber üzerine Ömer (ra) bana:
–İlk muhacirleri yanıma çağır, dedi. Onları
çağırdım. Hz. Ömer, onlarla istişare etti.
Sahâbîler ihtilafa düştü. Bir kısmı:
–(Ey müminlerin emîri!) Sen belli bir iş (düşmanla savaşmak) için yola çıktın.
Bu yoldan dönmeni uygun görmüyoruz, dedi.
Bazıları da:
–Beraberinde Resûlullah’ın ashâbı ile geride
Peygamberimize Salavat
kalan halk var ve biz onları vebanın içine göGetirmek
türmeni uygun görmüyoruz (Medine’ye geri
dönme fikrindeyiz), dediler. Hz. Ömer (bu
Ey Allah’ın Resûlü
ihtilafı görünce):
Elfü elfi salatin ve elfü elfi
–Yanımdan kalkın, gidin, dedi. Sonra bana:
selamün aleyke Ya Habiballah
–Ensarı çağır, dedi. Onları davet ettim. Onlarla da istişare etti. Ensar da muhacirler gibi
Binlerce salat ü selam
ihtilafa düştüler. Ömer (ra) onlara:
–Siz de çıkın, dedi. Sonra bana:
Sana ey Allah’ın Sevgilisi
–Mekke’nin fethinden evvel Medine’ye hicret
etmiş olan buradaki Kureyş muhacirlerinin
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin
yaşlılarını çağır, dedi. Onları da çağırdım.
aleyke ya Emîne vahyillah
Onlarla da istişare etti.
Bunlar ihtilaf etmeyip hepsi de:
Halk ile birlikte Medine’ye geri dönüp vebanın üzerine varmamanızı uygun görüyoruz,
dediler.
Bunun üzerine Hz. Ömer, insanlara seslendi
ve kendisinin sabah yola çıkacağını ilan etti.
Onlara, “Siz de hazırlanın” dedi. İşte tam o
sırada Ebû Ubeyde b. Cerrâh (ra), (bu karara
itiraz ederek):

–Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun, deyince
halife Ömer (onun karşı çıkmasını hoş görmeyerek):
–Ey Ebû Ubeyde, keşke bu sözü sen değil de,
başkası söyleseydi, dedikten sonra:
–Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın
kaderine kaçıyoruz. Düşün ki senin develerin
bir tarafı otlak, diğer tarafı çıplak bir vadiye
inmiş olsaydı, o develeri otlu yamaçta otlatır, karınlarını doyurursan senin bu amelin,
Allah’ın kaderiyle olmaz mı? Aksine çıplak
tarafında aç bırakırsan yine Allah’ın kaderi

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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Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve
dayanışma derneği .

İstiklal Marşı’
mızın kabulünün
100. Yıldönümü
nü büyük bir
coşkuyla
kutluyor ve
Milli Şairimiz
Mehmet Akif
Ersoy’u vefatının 85. Yılında
rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Altıeylül Belediye Başkanı
Hemşerimiz Hasan AVCI;ya Acil Şifalar Diliyoruz

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Rahmi Kireç; Hemşerilerimiz miz Ahmet Buğra Aydın ve Hasan
Atalık Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneğimizi ziyaret ederek derneğimize üye oldular. Bu nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederiz.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
Okullar Bölgesine Kapalı Spor Salonu Yapıyoruz

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI; Tedbir amaçlı yaptırmış olduğum Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun sağlık
durumumda herhangi bir problem yoktur. Lütfen bu salgına karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle dualarınızı eksik etmeyin.’’BaşkanımızaAllah’tan acil şifalar diliyoruz.’’

Dursunbey Kaymakamlığından
İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı

Dursunbey Göbül Mahallemiz cavid-19 vakalarınını görülmesi ve
çok sayıda temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzısıhha kurulu kararıyla 10.03.2021
günü saat 12.00 itibarıyla karantinaya alınmış, mahallemize giriş
ve çıkışlar yasaklanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun desteği, Spor
Toto’nun finansmanı ile Dursunbey Belediyesi olarak okullar bölgesine yeni
kapalı spor salonu kazandırıyoruz. Projeleri hazırlanan ve İhale aşamasına gelen kapalı spor salonumuzun yapılacağı alanda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz
Lokman Arıcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ümit Gökdemir ile birlikte
incelemelerde bulunduk. İçerisinde uluslararası standartlarda Basketbol-Voleybol sahası ile yaklaşık 200 kişilik tribün bulunacak olan salonumuz çok amaçlı
olarak ta kullanılabilecek.

