21 Mayıs 2021

YIL: 22

SAYI: 1119

FİYATI: 1 TL.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem BAŞARAN:

Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı,
İstiklâl Şuuruna inanan ÇİFTÇİYE 42 TON

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN,

GENÇLERİMİZDİR.
Ekrem BAŞARAN
Ak Parti Balıkesir
İl Başkanı

19 MAYIS 1919’un, 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte
kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Ak Parti İl Başkanı
Ekrem Başaran yayınladığı mesajında; “Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan
ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’daki inanç bizlere Uluslararası Pandemi Salgınını yenme gücünü de verecektir. Salgının etkisini hep birlikte yaşıyor ve zor günler
geçiriyoruz. Normalleşme sürecinde millet olarak dikkatli ve
kontrollü davranarak bu illetten de kurtulacağımıza inancım
tamdır. 19 Mayıs 1919’da nasıl milletçe, birlik ve beraberlik
içerisinde başarmışsak, bugünde Allah’ın izniyle salgından
öyle kurtulacağız, birlikte başaracağız” şeklinde konuştu. 3’TE

HABER: Tuğçe Kireç

YEM BİTKİSİ
DESTEĞİ...

BALIKESİR Büyükşehir
Belediyesi, İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü
işbirliğinde 19 ilçede
bin 500 çiftçiye;
12 bin kilogram
yonca tohumu,
30 bin kilogram da
silajlık mısır
tohumu desteği
sağlanıyor. 6’da..
HABER:
Hüseyin Öztürk
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YANGINLA MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YANGINLA MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Kaymakamı

Rahmi BULUT

Semt Pazarı’nda esnafı

DENETLEDİ...

DURSUNBEY Kaymakamı Rahmi BULUT, tam kapanma sonrası başlayan kontrollü normalleşme
sürecinde Dursunbey Pazar yerini ziyaret ederek
denetimlerde bulundu. Kaymakam Bulut, Pazar
yerinde esnaflarla ve vatandaşlarla alınması gereken
tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Güvenlik
birimleri de denetimlere tam kadro katılırken normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirler
hakkında bilgilendirme ve denetim yaptı.

Yeni normalleşme sürecinde esnafı ve vatandaşı
denetleyerek, uyarılarda bulunduklarını ifade eden
Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, “Denetliyoruz
ve uyarıyoruz. Tam kapanma döneminde tedbirlere uyarak salgın
hastalığın yayılımını
Haftalık Siyasi Gazete
21 Mayıs 2021
Sayı: 1119
önemli ölçüde yavaşlatFiyatı: 1 TL.
Abone: 100 TL.
tık. Ancak normal hayata
dönebilmemiz için vaka
İmtiyaz Sahibi
sayılarının daha da
Rahmi KİREÇ
düşmesi gerekiyor.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tuğçe KİREÇ
Haber Koordinatörü
Süleyman MERCAN
Sayfa Editörü
Hüseyin ÖZTÜRK
Muhabir
Hüseyin HAZAR
KATKIDA BULUNANLAR:
Seyitali Çeşme - Necati Seçal
Ömer Filiz

TASARIM/BASKI
Balat Gazetesi ve Matbaası
Rahmi Kireç: 0542 204 91 55
TEL: (0266) 662 65 55
Mollaoğlu Mh. Adnan Menderes
Bulvarı Eczalı Sk. No: 9
Dursunbey / BALIKESİR
Haftalık Süreli Yayın

Kurallara uyarak, tedbirleri esnetmeden aynı
dikkati göstererek normal hayata hep birlikte
ulaşalım.
Ekiplerimiz, Covid-19
denetimlerini hayatın
her alanını kapsayacak
şekilde kararlılıkla
sürdürüyoruz” dedi.
#KademeliNormalleşmeDönemi
#sağlıkicinhepimizicin
#TamKapanmaModeli
#sağlıkicinhepimizicin

Orman İşletme Müdürlüğü Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği ile Minibüs Kiralama
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
:2021/274085
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
:Orman İşletme Müdürlüğü Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme
İşçiliği ile Minibüs Kiralama Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :120 Gün Süreli Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürülmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü’dür. Çalışma
Alanı; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları olup, Yangınla
mücadele ile sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde diğer Orman Bölge
Müdürlüklerine gönderilebilir
ç) Süresi/teslim tarihi
:İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.06.2021 - 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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.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.
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: 137 50 49
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Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem BAŞARAN:

Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı,
İstiklâl Şuuruna inanan Sağlıklı

GENÇLERİMİZDİR.
Ekrem BAŞARAN
Ak Parti Balıkesir
İl Başkanı

Dursunbey Belediyesi,
“Yeterki İsteyin”

Evlerindeki bitkisel atık yağlar için, Belediyemizden toplama bidonu talebinde bulunan öğrencilerimizin taleplerini yerine getirdik👍 Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, atık
yağ bidonu talebinde bulunan küçük öğrencilere
bindonları teslim ederek, toplama periyodu
hakkında bilgi verdi...

AK PARTİ İl
Başkanı Ekrem
Başaran yayınladığı mesajında;
“Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna giden
yolda ilk adımı
oluşturan ve Milletimizin kaderini
değiştiren 19 Mayıs
1919’un, 102. yıl
dönümünü milletçe hep birlikte
kutlamanın
sevincini yaşıyoruz.
Uluslararası Pandemi Salgınının
etkisini
yaşadığımız, zor
günler
geçirdiğimiz şu
günlerde, normalleşme
sürecinde millet
olarak dikkatli ve
kontrollü davranarak bu illetten
de kurtulacağımıza
inancımız tamdır.
19 Mayıs 1919’da
nasıl milletçe, birlik
ve beraberlik
içerisinde başarmışsak, bugünde
Allah’ın izniyle salgın öyle kurtulacağız, birlikte
başaracağız.

1919’DA BAŞLAYAN
BAĞIMSIZLIK
MÜCADELESİ, BİR
MİLLETİN
TEKRAR
DOĞUŞUDUR…

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ,
İSTİKLAL ŞUURAYLA
YETİŞEN
GENÇLERİMİZE
EMANET…

Gazi Mustafa
Kemal
Atatürk’ün19 Mayıs
1919’da Samsun’da
başlattığı bağımsızlık mücadelesi,
tarihe gömülmek
istenen bir milletin
tekrar doğuşu,
özgür ve müreffeh
yarınlara
yürüyüşüdür. İstiklalimiz ve istikbalimiz için
verdiğimiz son
büyük mücadele
olan Kurtuluş
Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve
bayrak sevgisini,
özgür yaşama
kararlılığını tüm
dünyaya ilan
etmiş;
Cumhuriyetimizin
kuruluşuna uzanan
süreç, başka milletlerin bağımsızlık
mücadelesine de
örnek olmuştur.

19 Mayıs 1919’da
tutuşturulan
meşale, milletimizi
muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine
çıkarma mücadelemizde yolumuzu
aydınlatmaya
devam etmektedir.
Bugün bu duyguların yaşatılması
için hepimize özellikle Atatürk’ün
Cumhuriyeti
emanet ettiği
gençlerimize
büyük görevler
düşmektedir.
Sevgili Gençler,
aziz şehitlerimizin
canları pahasına
savundukları bu
vatan üzerinde kurulan Türkiye
Cumhuriyeti'nin
geleceği, bu istiklal
şuuruyla yetişen sizlere emanet
edildi.

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 FormülÖzel 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
Nano Gümüş İyonTeknolojisi

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar:

“Orman Köylümüze Ceviz ve Zeytin fidanları bizden”
KIRSALDA yaşayan Vatandaşlarımızın gelir seviyelerini arttırmayı
kendisine görev bilen Teşkilatımızca
yapılan gelir getirici tür ağaçlandır-

maları neticesinde; Bandırma İlçesi
Yeşilçomlu Mahallesinde 3200 adet
ceviz fidanı 2017 yılında, Bandırma
Hıdırköy Mahallesinde ise 10832 adet

zeytin fidanı 2018 yılında dikilerek
Mahalle sakinlerine dağıtımları ücretsiz olarak Bölge Müdürlüğümüzce
gerçekleştirildi.

Bilgi ve Randevu İçin
İrtibat
0542 204 91 55
0 531 317 69 69

HABERVERİYORUM

FİLİSTİN
SORUNU...
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mazlığa düştüler. Savaş
sırasında Filistin’e Yahudi
göçünü hızlandırmayı
amaçlayan Siyonistler,
Arapları Almanların
yanına itmek istemeyen
İngiltere’nin muhalefetiyle karşılaştılar.

FİLİSTİN’DE bir
Yahudi topluluğunun
oluşturulması 19. yüzyıl
boyunca yükselen bir
seyir izlemiştir. Bu
1956 II. Arap-İsrail
dönemde Filistin toprakSavaşı’nın ardından
larında üç farklı Yahudi
dokuz yıl boyunca
grup bulunmaktadır: İlki
FARUK BALCI
Mısır’la İsrail arasında
uzun yıllar önce bu
ciddi bir problem yaşantopraklara gelmiş olan
madı. 1964’te FKÖ’nün
ve büyük ölçüde bölge
kurulması ve Suriye’de Nasır’ın görüşhalkı ile kaynaşmış bulunan Sefarad
lerini benimseyen Baas Partisi’nin iktiYahudileridir. Yüzyıl içerisinde parça
dara gelmesi, bunalımı yeniden
parça gelen ve daha çok Kudüs, Safed,
başlattı. Filistin’de İngiliz manda rejiTaberiye ve el-Halil gibi bölgelere yerminin sona ermesinin hemen ardından
leşmiş bulunan ve yerleşik bulunan
14 Mayıs 1948’de, Tel-Aviv’de toplanan
Yahudilerden de uzak durmaya çalışan
Yahudi Milli Konseyi, yayınladığı bir
Eşkenazi Yahudi tabaka, ikinci grubu
bildiri ile İsrail Devleti’nin kurulduğunu
oluşturmaktadır. 2. Dünya Savaşından
ilan etti. Bunun hemen ardından ABD
sonra göç edenler ise son grubu oluşve ertesi gün de Sovyetler Birliği İsrail’i
turmaktadır.
tanıdığını açıkladı. Bu gelişmelerin
öncesinde ise İngiliz birlikleri bölgeyi
Osmanlı Devleti, Filistin’de Yahudi
terk etmeye başlamışlardı.
yerleşimini arttırmayı planlayan Siyonist
harekete karşı daima ihtiyatlı bir poliİlk savaşın Yahudiler nezdinde
tika takip etmiştir. II. Abdülhamid, Siydünyanın tavrının görülmesi açısından
onizmi siyasal bir sorun olarak görmüş
ayrı bir anlamı bulunmaktaydı. İsrail
ve Yahudilerin kitlesel olarak Filistin’e
durumdan memnundu ve artık
yerleştirilmelerinin İmparatorluk içinde
bölgede daha rahat hareket ediyordu.
yeni bir milliyetçilik akımı ya da başka
50’li yılların başından itibaren 187
deyişle bir “Yahudi sorunu” doğurköyün tamamen tahrip edilmesi, insanmasından endişe duymuştur.
ların katledilmesi ve göçe zorlanması
bunu açıkça ortaya koyuyordu. Bu şek1936'da bir araya gelen Arap liderilde 1956’ya gelindi. Nasır’ın, 28 Temleri Yahudilere karşı mücadelede önmuz 1956’da Süveyş Kanalı’nın
derlik edecek Arap Yüksek Komitesi'ni
uluslararası trafiğe açık olmakla birlikte,
kurdular ve başlattıkları genel grevi
Mısır’a ait olduğu için millileştirildiğini
ulusal bir ayaklanmaya dönüştürdüler.
açıklaması üzerine, İsrail saldırmak için
Bunun üzerine Filistin'e gelen bir
beklediği fırsatı elde etti.
komisyon, Yahudilerle Arapların aynı
devlet içinde yer almasının mümkün
8 Aralık 1987, Filistin’de İsrail işgaline
olamayacağını, Filistin'in bölüştürülmesi
karşı topluca başkaldırma niteliği
gerektiğini öneren Peel Raporu’nu
taşıyan intifada hareketinin başlangıç
yayınladı. Bu rapor Filistinlilerin bağımtarihidir. Filistinliler aleyhine sonuçlar
sızlıklarını gölgeleyecek şekilde toprakdoğuran barış görüşmeleri ve Sabralarını ikiye böldüğü için Arapların
Şatilla Katliamı’nın ardından FKÖ’nün
ayaklanmasının daha da şiddetlenmeLübnan’dan çıkarılması, Filistin halkının
sine neden oldu.
tepkisinin büyümesine neden oldu. İntifada olarak adlandırılan ayaklanmanın
İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour
ilk adımı 7 Aralık 1987’de atıldı. Gazze
daha sonra “Balfour Deklarasyonu”
bölgesinde bir Yahudi kamyoneti, Filolarak adlandırılacak olan mektubu 2
istinli işçileri taşıyan bir araca çarparak
Kasım 1917’de Siyonist lider Lord Rothdört Filistinlinin ölümüne ve dokuzuschild’e gönderdi. Balfour, İngiltere’nin
nun da yaralanmasına neden oldu.
Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması için tüm imkânlarını kullanacağını
1967 Savaşı’nda büyük bir yenilgi
bildiriyordu.
yaşayan Mısır, Suriye ve Ürdün, 1973
yılında Sina Yarımadası’nda ve Golan
II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini ve
Tepeleri’nde bulunan İsrail kuvvetlerine
olayların başlangıcını, I. Dünya
saldırdı. 6 Ekim 1973 günü başlayan bu
Savaşı’nın çözümlenmeden bıraktığı
savaş altı gün süren 1967 Savaşının
veya getirdiği yeni sorunlar oluşturyarattığı tepkinin bir sonucuydu. İsrail
maktaydı. Almanya’nın 1 Eylül 1939’da
Altı Gün Savaşı’ndan, işgalindeki
Polonya’ya saldırması üzerine İngiltere
toprakları yaklaşık üç kat genişleterek
ve Fransa da 3 Eylül 1939’da Alçıkmıştı. Golan Tepeleri, Kudüs'ün
manya’ya savaş açtı. Böylece tarihin
tümü, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve
tanık olduğu en büyük savaş olan II.
Gazze İsrail'in eline geçmişti.
Dünya Savaşı başladı. Savaşın başlamasıyla Siyonistler ve İngilizler anlaş-

Geri Değil İleri Dönüşüm Zamanı:

DURSUNBEY’DE
ANAOKULLARINDAN
ÖRNEK PROJE...
MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı ve UDS Etwinning Protalı
işbirliğiyle ilçemiz okullarından Dursunbey Raif Eriş
Anaokulunun kurucu ortaklığını yaptığı Geri Değil İleri
Dönüşüm Projesi güzel etkinliklere imza atarak farkındalık yarattı. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE
tarafından Aralık 2020 tarihinde yapılan I. Etwinning
Çalıştayında başlanan Geri Değil İleri Dönüşüm Projesi
yaklaşık dört aydır etkinliklerini sürdürmekte.
Dursunbey Raif Eriş Anaokulu, Sadullah Özer
İlkokulu, Ali Rıza Güçkan Anaokulu ve Akçay Zehra
Baysal Anaokulunun ortağı olduğu 8 öğretmen ve
toplam 64 öğrenci ve ailesi katılım sağladı.Proje Sıfır
Atık Projesi dahilde yürütülen etkinliklerinde çevre duyarlılığı,sürdürülebilirlik, tasarruf ,doğa ve doğal yaşama
saygı ,farklı bakış açıları geliştirmek amaçlandı.
Üç ayrı ilçede aile ve yakın çevrede yapılan etkinliklerde geri dönüşüm kutuları, atık pil kumbaraları ve
tohum kumbaraları çok dikkat çekti .

Çocuklarla atık kağıtlardan yapılan geleneksel yöntemlerle kağıt yapımı etkinliği çocukların kolay erişilebilen malzemelerin aslında ne kadar kıymetli ve zor
elde edildiğinin farkındalığını yaratmış oldu. Öğrencilerin
geri dönüşüm ile çöplerin ayrıştırılmasının gerekliliğini
öğrenerek çevreye ve doğaya saygılı bireyler olarak
yetişmeleri sağlanmış oldu. Böyle projelerin küçük yaşlardan başlanarak uygulaması doğa en büyük kazanımı
sağlayacaktır. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak hepimizin hedefi olmalıdır. u tür projelerin artarak
devam etmesi en büyük dileğimizdir.

İLM-İ HÂL

DİNİMİZ
İSLÂM
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin
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 )
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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 Hadisi:

Günün Ayeti:

Şu üç şey kimde bulunursa,
Allah onu himayesine alır ve
cennetine girdirir: zayıf kimselere yumuşak davranmak, ana
babaya şefkatli olmak ve
yanında çalışanlara iyilik
etmek.(Tirmizî, “Kıyâmet”, 48)

Akrabaya, yoksula ve yolcuya
hakkını ver.
Gereksiz yere de saçıp savurma!
Çünkü savurganlar şeytanların
dostlarıdır.
Şeytan da rabbine karşı çok
nankördür. (İsrâ, 17/26-27)

Günün DUASI...

Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!…(Bakara, 2/286)
BESMELE
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.” [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya Peygamber Efendimiz (s.a.s.) besmele ile yani Allah’ın
adını anarak başlamamızı tavsiye etmektedir.Besmele çekmek bir anlamda, çalışmalarımızda Allah’ın yardımını istemektir.

Peygamberimize
Salavat
Getirmek
Ey Allah’ın Resûlü
Elfü elfi salatin ve elfü elfi
selamün aleyke Ya Habiballah
Binlerce salat ü selam
Sana ey Allah’ın Sevgilisi
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin
aleyke ya Emîne vahyillah
Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed.

“İnsan ölünce şu üçü dışında
bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye yani faydası kalıcı hayır, kendisinden
istifade edilen ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlât.”
(Müslim, Vasiyyet, 14)
Peygamber Efendimiz (s.a.s),
bir gün ashâbına şöyle
demiştir: “İnsan ölünce şu
üçü dışında bütün amellerinin
sevabı kesilir: Sadaka-i câriye
yani faydası kalıcı hayır, kendisinden istifade edilen ilim
ve arkasından dua eden
hayırlı evlât.”[1]
Bu hadis-i şerifte ifade edilen
sadaka-i cariyenin en güzel
örneklerinden biri, İslam
medeniyetinin simgesi olan
vakıflardır.
Vakıflar, İslam’ın bütün varlık
âlemine karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş
halidir. İnsana emanet olarak
verilen malın, bütün insanlığın hatta bütün canlıların
hizmetine sunulmasıdır.
Zayıf ve düşkünlerin elinden
tutma, muhtaçların sıkıntısına
kalıcı çözüm bulma çabasıdır.
Nitekim Hz. Ömer (r.a), bir
gün Peygamberimize gelerek,
“Yâ Resûlallah!
Benim çok güzel bir hurma
bahçem var. Bu bahçeyi
bağışlamak istiyorum.” deyince, Allah Resûlü (s.a.s), ona
şu tavsiyede bulunmuştur:
“Aslını vakfet. Mahsulünü de
sadaka olarak dağıt.”[2]
Ecdadımız, vakıfları birer
“vefa müessesesi” olarak

görmüş ve kazandığı serveti,
tekrar insanlığın hizmetine
sunmuştur.
Bu anlayışla cami, mescit,
mektep, medrese, kütüphane,
hastane, aşevi, çeşme, köprü
gibi nice eser inşa etmiştir.
Böylece işsize iş, yoksula aş,
borçluya destek, evsize yuva,
hastaya şifa götürmüştür.
“Kardeşlik sınır tanımaz”

Cuma Hutbesi:
“Vakıf: Şefkat ve Merhamet
Medeniyeti”
şiarıyla iyiliği yeryüzüne egemen kılmış, mazlumlara yurt,
gariplere umut olmuştur. İslam’ın bu engin şefkat ve
merhametinden sadece insanlar değil, sahipsiz hayvanlar, yuvasız kuşlar hatta
yırtıcılar dahi nasibini
almıştır.
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“Ölümsüz olan iyi işler, Rabbinin nezdinde hem sevapça
daha hayırlı, hem de ümit
bağlamaya daha lâyıktır.”[3]
O halde, geçici dünya nimetlerini amel defterimizi ebedi
açık tutacak vesileler olarak
görelim.

Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine
katkı sunalım. Unutmayalım
ki vakıf medeniyetinin temeli
merhamettir.
Merhamet ise Allah Teâlâ’nın
Rahmân ve Rahîm ism-i şeriflerinin tecellisidir.Kardeşlerim!
Hak ve hukuk tanımayan,
insaf ve vicdandan yoksun
zalimler, Filistin’deki kardeşlerimizin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın
demeden canice saldırmaya
devam ediyor.
Geliniz, duaların kabul
edildiği bu icabet vaktinde ellerimizi açıp Rabbimize yalvaralım:Ya Rab! Sen
kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmetinle muamele eyle.
Sen bizim Mevla’mızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle.
Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ’yı ve Peygamberler şehri
Kudüs’ü zalimlerin işgalinden
kurtar Allah’ım!
Ya Rabbi! Miracın basamağı
Mescid-i Aksâ’yı korumayı,
bu uğurda mücadele etmeyi
yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle.
Allah’ım! Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum
bütün Müslümanlara kurtuluş
nasip eyle.
Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı
ve aziz milletimizi her türlü
tehlikeden koru Allah’ım!

MUSTAFA CANBEY, 19 MAYIS’I KUTLADI
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AK PARTİ Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 19 Mayıs’ın yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Milletvekili Canbey, sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile tüm isimsiz kahramanlarımızı
rahmet ve minnetle yâd ediyor, sevgili gençlerimizin ve Kuvayi Milliye Şehri Balıkesirli hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten
dileklerimle kutluyorum."

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN,

ÇİFTÇİYE, 42 TON
YEM BİTKİSİ DESTEĞİ...
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 19 ilçede bin
500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu
desteğiyle üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanıyor.

ÇİFTÇİLERİN kaba yem
maliyetlerinin düşürülmesi,
hayvancılık faaliyetlerinin
gelişmesine katkı sağlamak,
kırsal alanda işsizliğin azaltılması ve üretimin
çeşitlendirilmesi amacıyla
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
tarafından İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü işbirliğinde yem
bitkileri tohumu dağıtımı
gerçekleştiriliyor. İl

dekar alana ise silajlık mısır
ekimi yapılacak.
42 TON YEM BİTKİSİ DESTEĞİ
Karesi İlçesi kırsal Şamlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen
törende konuşan Kırsal
Hizmetler Dairesi Başkanı
Serkan Akça, Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla 2020
yılının Eylül ayında 35 ton yem
bitkisi tohumu dağıttıklarını
bugün ise çiftçilere il genelinde
42 ton yem bitkisi tohumunu
desteğinde bulunduklarını
söyledi.
PROJELERİN DEVAMI
GELECEK
Dağıtılan tohumların
Balıkesir’e ve çiftçilere
hayırlar getirmesini
temenni eden Tarım İl
Müdürü Erkan Alkan,
projelerde desteklerinden dolayı
Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’a
teşekkür ederek bu tür
projelerin devamının
geleceğinin müjdesini
verdi.

Ekrem BAŞARAN
Ak Parti Balıkesir
İl Başkanı

genelinde
Tarım Müdürlükleri
tarafından yonca ve silajlık
mısır tohum talepleri toplanarak 19 ilçede bin 500 çiftçiye;
12 bin kilogram yonca tohumu,
30 bin kilogram da silajlık mısır
tohumu ulaştırılacak.
PROJENİN MALİYETİ 1 MİLYON
1 milyon bedelli proje kapsamında; yüzde 75’i Tarım ve
Orman Bakanlığı ile Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi hibesi
olarak dağıtılacak tohumlarla;
3 bin dekar alana yonca, 12 bin

“SİZLERİN ÇALIŞMALARI
BU MEMLEKETE EN BÜYÜK
HİZMET”
AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve hayvancılığa
bugüne kadar bütün
hükümetler tarafından yapılmamış yardım ve desteklerin
yapıldığını söyleyen AK Parti
Balıkesir Milletvekili Pakize
Mutlu Aydemir, çiftçilere “Bizim
baş tacımızsınız, kıymetlimizsiniz. Sizlerin çalışmaları bu
memlekete en büyük hizmet.”
diyerek seslendi.
Çiftçilerin, köylerinde tüm ülke
için üretmesini istediklerini
ifade eden AK Parti Balıkesir İl
Başkanı Ekrem Başaran,
köylüyü desteklemeye yönelik
bu faaliyet için Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve tüm çalışanlarına

teşekkür etti.
ÜRETİCİLERE DESTEK
Balıkesir’i özenilen, yaşanmak
istenen ve yaşayan herkesin
“Ben, Balıkesir ile gurur duyuyorum.” diyeceği bir kent haline
getirmek için dertlendiklerini
belirten Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
“Bunun başında ekonomi
geliyor. Şehrimizin yüzde 45’i
çiftçilik ve çiftçiliğe dayalı
mesleklerle geçimini sağlıyor.
Bizler, üreten insanımızın ‘Allah
bereket versin, üretiyorum ve
kazanıyorum, masraflarımı
çıkarıyorum, kendime de para
kalıyor’ demesi için çalışıyoruz.”
açıklamasında bulundu.
“BİZLER BİR İRADE ORTAYA
KOYUYORUZ”
Balıkesir’in bir gastronomi
şehri olduğunu, geçmişten
gelen yöresel birçok değeri
bulunduğunu söyleyen Başkan
Yücel Yılmaz “Kırmızı eti, balı,
peyniri, zeytini neredeyse her
şeyi meşhur Balıkesir’in. Ama
bunu hepimizin bilmesi ve hissetmesi lazım. Bizler bu değerlere sahip çıkmak için gereken
iradeyi ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki bu şehir siz olmadan
olmaz. Balıkesir’i birbiriyle
değil diğer şehirlerle rekabet
eden, diğer şehirlerden daha
iyi üreten, gübresinin bile faydaya dönüştüğü bir şehre
dönüştürmemiz lazım.” dedi.
“BU İŞLE DERTLENDİK”
Güzel yönetilmesi halinde her
şeyin berekete dönüştüğünü
kaydeden Başkan Yılmaz “Sizler bu milletin tüm ihtiyacını
karşılayan insanlarsınız. Son
günlerde sübvansiyon tedbirlerle sizlere destek olmaya
çalışıyoruz. Biz bu işle
dertlendik. Birlikte çalışıp planlı
programlı bu işi yaparsak,
bizim de desteklerimizle
Balıkesir tarım ve hayvancılık
alanında 2-3 sene içerisinde
çok daha iyi noktalara gelecek.” açıklamasında bulundu.

Yücel YILMAZ
Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı

YILMAZ: HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ
Balıkesir’i özenilen, yaşanmak istenen ve yaşayan
herkesin “Ben, Balıkesir ile gurur duyuyorum.”
diyeceği bir kent haline getirmek için dertlendiklerini
belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz “Bizler, üreten insanımızın
‘Allah bereket versin, üretiyorum ve
kazanıyorum, masraflarımı çıkarıyorum,
kendime de para kalıyor’ demesi için
çalışıyoruz” dedi.

