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BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEĞİ ALTIEYLÜL BELEDİYE
BAŞKANIMIZ HASAN AVCI’YI AĞIRLADIK

.Altıeylül Belediye Başkanımınız Hemşerimiz Hasan Avcı, AK Parti Alteylül
,İlçe Başkanı Ömer Münis Başkan yardımcısı Fikrettin Kocaman, .Derneği,mizi ziyaret ederek üye oldular. Yönetim kurulu üyelerimiz İzzettin Acar ,Hüseyin Burmalı, Barış Bal, Tolga Özdemir, Hemşerilerimiz ve Altıeylül meclis üyesi Sezer Kapmaz, Balıkesir Gazeteciler cemiyet Başkanı Ramazan Demir Balıkesir Günaydın Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Tetik, Balıkesir Takip
Gazetesi sahibi Umut Sözen, Veteriner Alpaslan Avcı’yı Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizde ağırladık. Haber:T. Kireç

Dursunbey Kaymakamı Rahmi BULUT Balıkesir
Dursunbeyliler Derneğini ziyaret etti
Kaymakamımız Rahmi BULUT Balıkesir Dursunbeyliler Derneğimizi ziyaret ettiler. Dernek Başkanımız Rahmi kireç ile Derneğimizde yapılacak
faaliyetler hakkında istişarelerde bulundular. Sayın
kaymakamımız Rahmi Bulut’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.
Haber:T. Kireç
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DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEPO ŞEFLİĞİ TARLABAŞI
DEPOSU İSTİNAT DUVARI, İHATA DUVARI VE DEPO GİRİŞ KAPISI YAPIMI
DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEPO ŞEFLİĞİ TARLABAŞI DEPOSU İSTİNAT DUVARI, İHATA DUVARI VE DEPO GİRİŞ KAPISI YAPIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Belediyesi
Şehit Ahmet İnal spor tesisi yenilendi
İlçemiz saz bölgesinde bulunan Şehit Ahmet
İnal spor tesisi zemini Balıkesir Büyükşehir
Belediyemizin desteği ile yenilendi. İçerisinde basketbol sahası ve tenis kortu yer alan
tesisimiz tüm sporseverlerin hizmetinde...

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan
ve Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü
Oğuzhan Kargun ziyaretimize geldiler.

İlçemizde ki genel ticaret faaliyetlerini
ele aldığımız görüşmede, OSB ve kereste
sanayimiz ile ilgili istişareler gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Müdürümüze
teşekkür ediyorum.dedi.
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Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Depo Şefliği Tarlabaşı Deposu İstinat Duvarı, İhata Duvarı
ve Depo Giriş Kapısı Yapımı yapım işi 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
:2021/638966
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 yapım işinin
a) Adı
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Depo Şefliği Tarlabaşı De
posu İstinat Duvarı, İhata Duvarı ve Depo Giriş Kapısı Yapım
b) Niteliği, türü ve miktarı
:Depo Orman İşletme Şefliği Tarlabaşı Deposunda 311 m İhata Duvarı. İstinat Duvarı ve 15m Depo Giriş Kapısı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Depo Şefliği
Tarlabaşı Orman Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:26.10.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Dursunbey Orman İşlt. 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 bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan A / V. Grup Karayolları İşleri (Alt Yapı ve Üst Yapı)benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisi veya İnşaat Mühendisi5. 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.
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DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DEPO ŞEFLİĞİ TARLABAŞI
DEPOSU İSTİNAT DUVARI, İHATA DUVARI VE DEPO GİRİŞ KAPISI YAPIMI

Başkan Yücel Yılmaz, Paşa’nın
Fermanı için girişimleri başlattı

baştarafı sayfa 2’de
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 (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Basın: 146 65 90

FULBRİGHT SÖZLEŞMESİ (Eğitimimiz Neden Milli Değil)
FULBRİGHT SÖZLEŞMESİ
(Eğitimimiz Neden Milli
Değil)
1946 Yılında, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında; Senatör
J. William Fulbright, Amerikan Kongresi’ne bir kanun
teklifi sunmuştur. Bu kanuna göre, eğitim ve kültürel
değişim yoluyla ülkeler
arasında ortak bir anlayış geliştirmeyi öngören bu teklif; Kongre tarafından kabul
edilmiştir. Kanunun kabulünden sonra
ABD, dünyanın çeşitli ülkeleriyle, karşılıklı ilişkiyi ve işbirliğini esas alan kültür
anlaşmaları yapmıştır.
27 Aralık 1949 yılında Türkiye ve ABD
hükümetleri arasında eğitim komisyonu
kurulması hakkında bir anlaşma imzalandı. Milli eğitim sistemini altüst eden,
eğitimi ABD kültürünün hizmetine sunan
bu anlaşma, 152,5 Milyon dolarlık Marshall yardımı karşılığında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından imzalanmıştır.
Anlaşma görünürde iki ülke arasında
yapılacak olan sözde eğitim ve öğretim
işbirliği anlaşmasıydı. Ancak bu sözleşme Türk Milli Eğitiminden “MİLLİ”
kelimesinin çıkmasına sebep olan, Amerikan sisteminin Türkiye’ye yerleşmesine
neden olan bir belge olarak günümüzde
hâlâ devam etmektedir.
Bu sözleşme ile Türkiye’de, ABD Eğitim
Komisyonu adı altında bir komisyon kuruldu.
Bu komisyon 8 üyeden oluşuyordu;
4’ü Türkiye vatandaşı, 4’ü ABD vatandaşı olmak üzere 8 üyeden oluşacaktır.
ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyon
şefi, komisyonun fahri başkanı olacak
ve komisyonda oyların eşit olması halinde kararı komisyon başkanı verecektir!
Kısacası ABD, oy üstünlüğü kendilerinde
olduğu için ne isterse bu komisyondan
geçecektir.

la Türkiye’de eğitim ve öğretimin idaresi
ABD’ye teslim edildi. Özellikle üniversitelerimizdeki akademisyenler “Fulbright
Bursu” alarak ABD’de eğitim görmektedirler.
1950-1960 yılları arasında Türk Milli Eğitimi’nin yeniden dizayn edilmesi
Amerikalı uzmanlar eli ile gerçekleşirken,
bu tarihler arasında 41 Amerikalı uzman
Türkiye’ye gelerek eğitim sistemi üzerine
rapor sunarak geleceğimizi şekillendirmişlerdir. ABD Büyükelçisi’nin oyu ile
eğitim ile ilgili belirleyici kararlar alınmaktadır. Türkiye’de sözde milli bir eğitimden,
milli değerlerden bahsediyoruz.
Fakat bizim eğitimimiz neden ABD büyükelçiliği tarafından belirleniyor ya da
onun aldığı kararlarla böyle bir sonuca
gidiliyor? Eğitiminizi başkaları belirliyorsa politikalarımızı da onlar belirliyordur.
İsmet İnönü bu sözleşme ile Türkiye’
nin yarı sömürge durumuna düştüğünü
söylemiştir. Bu sözleşme ile eğitimle
ilgili bütün kararlarımıza ABD müdahale
ediyordu. Bu konuda İsmet İnönü şöyle
demiştir: “Eğitimle ilgili bir karar aldığımız zaman daha o kararla ilgili komisyonlardan sonuç gelmeden ABD Elçiliği’nden
eleştiri geliyordu.
Biz aslında bir karar alacağımız zaman,
alacağımız karar önce ABD’ye gidip
oradan bize dönüyordu.” Yıllar sonra bu
anlaşmayı imzalayan İsmet İnönü pişmanlığını şu cümlelerle ifade edecektir fakat
iş işten geçmiştir. “Hepsinin çevresinde
uzman denen yabancılar dolu. İğfal etmeye çalışıyorlar.
Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar.
O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir
görev veriyorum sonucu bana gelmeden,
Washington’un haberi oluyor. Sonucu
memurlardan önce sefirden öğreniyorum.”

Fulbright Anlaşması ve buna dayalı oluşturulan komisyonlar aracılığıyla, eğitim
programlarımız kontrol altına alınmış;
millî içerikli kavramlar gereksiz bulunarak, programdan çıkarılmıştır. Millî içerik
ve kavramlar olmayınca da, kültürüne
yabancı ve batı hayranı bireylerin ortaya
çıkması, kaçınılmaz olmuştur.

1994 yılında dahi Milli Eğitim Geliştirme Komisyonu’ndaki 60 personelin 40’ı
ABD’liydi. Bu anlaşmayla eğitim sistemimiz maalesef Amerikan kültürüne hizmet
etmektedir.
Bugün Türk çocuklarının tarihi ve kültürel
değerlerinden koparılması boşuna değildir. Bu ülkenin çocukları 70 yıldır çölde
su arar gibi tarihlerini arıyorlarsa bunun
nedeni ortadadır. Bugün ülkemizin gençleri ABD

Milli Eğitimi Geliştirme Komisyonu’nun
yıllar içerisindeki çalışmalarıyla ilkokul,
ortaokul, lise ve hatta üniversite de eğitiminin içi boşaltılmıştır. Ahlaki ve manevi
eğitim önceliğinden uzak materyalist
eğitim müfredatı dayatıldı. Bu anlaşmay-

kültürüne, kendi tarihlerinden daha fazla
hayran ise Kudüs’ü, Halep’i, Bağdat’ı,
Gırnata’yı, İstanbul’u tanımıyorsa bunun
nedeni ortadadır. Eğer Milli bir eğitim istiyorsak, önce “Fulbright Anlaşması” iptal
edilmelidir.

Başkan Yücel Yılmaz, Paşa’nın Fermanı için
girişimleri başlattı Londra’da 980 bin Türk Lirasına müzayede de satışı çıkarılması planlanan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in
Zağanos Paşa Fermanı’nın şehrimize kazandırılması için Başkan Yücel Yılmaz devreye
girdi. Başkan Yılmaz’ın girişimleriyle devreye
giren Bakanlığın ivedilikle müdahale etmesi
sonucu kaçak yollarla yurtdışına çıkarılan
fermanın Türkiye’ye iadesi için resmi girişim
başlatıldı.

Londra’da 80 bin Pound’a (980 bin TL) satışa çıkacak olan; Osmanlı Padişahı Fatih
Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam
Zağanos Paşa’nın Balıkesir’deki imaretleri
için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) fermanın
Balıkesir’e kazandırılması için kolları sıvadı.
Haber:T.Kireç

Balıkesir’de, Şiir Akşamları

Bosna Hersek’in Milli Şairi Cemalettin
Lâtiç’in onur konuğu olarak yer aldığı 22.
Suçıktı Şiir Akşamları programının ilki,
Tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda çınar
ağaçlarının gölgesinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
katılımıyla gerçekleşen şiir akşamında
birbirinden değerli şairler, şiirlerini icra
ettiler.
BAŞKAN YILMAZ: ULUSLARARASI HÜVİYET KAZANDI
Tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda çınar
ağaçlarının gölgesinde düzenlenen Şiir
Meclisi’ne katılan Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Suçıktı
Şiir Akşamları programını, Balıkesir geneline yaydık.
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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.
-

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.

Günün Ayeti

Ey iman edenler! Allah
ve resulünün önüne
geçmeyin, Allah’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir.
(Hucurât, 49/1)

Günün Hadisi
Allah’a sığınan kimseyi
koruyup himaye ediniz.
Allah için isteyene veriniz. Sizi davet edenin
davetine icabet ediniz.
(Ebû Dâvud, “Zekât”, 37)

GÜNÜN DUASI

Ey Allah’ım! Güzellikleri
Senden başkası veremez.
Kötülükleri de Senden
başkası önleyemez.
Binaenaleyh (kötülüğü
önlemek için gerekli
olan) güç de (güzelliği
elde etmek için gerekli
olan) kuvvet de ancak
Senindir.
(Ebû Dâvud, “Tıb”, 24)

Cuma Hutbesi: “Sonsuz Hayat Ahiret”
“Ey iman edenler!
Allah’a karşı gelmekten sakının ve
herkes yarın için
ne hazırladığına
baksın. Allah’a
karşı gelmekten
sakının. Şüphesiz
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Haşr, 59/18)
Muhterem Müslümanlar!
Asr-ı saadette bir adam telaşlı bir şekilde Mescid-i
Nebevî’ye girdi ve gür sesiyle Peygamberimize “Ey
Allah’ın Resûlü, kıyamet ne zaman kopacak?” diye
sordu. Ashâb-ı kirâm, ona susmasını işaret ettiyse de
o, aynı soruyu sesini alçaltmadan üç defa tekrarladı.
Resûl-i Ekrem (s.a.s), önce namazı kıldırdı, sonra da “Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?” diye
sordu. Adam, “Benim, Yâ Resûlallah.” diye cevap verdi.
Peygamberimiz, “Peki sen kıyamet için ne hazırladın?”
buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa “Benim çok fazla
amelim yok. Fakat ben, Allah ve Resûlü’nü gerçekten
çok seviyorum.” deyince, Peygamberimiz (s.a.s) şöyle
buyurdu: “Kişi sevdiğiyle beraberdir, sen de sevdiğinle
beraber olacaksın.”[1] Böylelikle Allah Resûlü (s.a.s), kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade
ahiret için hazırlık yapılmasını ümmetine hatırlatmıştır.
Aziz Müminler!
Dünya, insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretin tarlası ve ona hazırlık yeridir. Ahiret ise, kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve
ebedi meskenimizdir. Ahiret, dünyada iken ektiklerimizi
biçeceğimiz, büyük veya küçük, iyi ya da kötü bütün
yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir.
Kıymetli Müslümanlar!
Ahirete iman etmek, hayatımıza, tutum ve davranışlarımıza anlam katar. Yaratılış gayemizi idrak etmemizi sağlar. Rabbimize imanımızı, ibadet ve itaatimizi güçlü kılar.
Canlı cansız bütün mahlûkata karşı sorumluluk bilinci
kazandırır.
Değerli Müminler!
Ahirete iman eden kişi, ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü ve dengelidir. Affedicidir,
bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı
ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez, daima
Allah’a tevekkül eder. Huzuru ve mutluluğu, O’na imanda ve O’nun rızasını kazandıracak amellerde arar. Zira
mümin, bilir ki; “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse
onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir
kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”[2]
Aziz Müslümanlar!
Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
“Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra
yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”[3] Evet,
hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bir misafir misali konakladığımız bu dünyadan göç edeceğiz. O büyük gün geldiğinde, dünyada yapıp ettiklerimizle yüzleşeceğiz. Amel
defterimiz elimize verilecek, adalet terazileri kurulacak
ve hesaba çekileceğiz. Her iyiliğimizin mükâfatını göreceğimiz gibi, her günahımızın da hesabını vereceğiz.
Ne mutlu, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası
için çalışanlara! Ne mutlu, mahşer günü kitabı sağından
verilenlere! Razı olacakları bir hayat kendilerine bahşedilenlere!
Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: “Ey iman
edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın
için ne hazırladığına baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”[4]
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DİNİMİZ
İSLAM

“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 )

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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Dursunbey’de 22. Suçıktı Şiir
Akşamları Gerçekleşti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve ünlü şairlerin katıldığı “Suçıktı Şiir Akşamları”nın
22.’si su ile şiiri yeniden bir araya getirdi.

Edebiyat dünyasında adeta bir marka
haline gelen Dursunbey Suçıktı Şiir akşamları bu yıl 25 şairin katılımı ile gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa
düzenlediği Şiir Akşamları programı
geçtiğimiz haftasonu Dursunbey’in
tanınmış yerlerinden biri olan Suçıktı’da
gerçekleşti. Türkiye’de ün yapmış 25
şairin katıldığı etkinliğe Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkan
vekili Sadettin Aslan, çeşitli kurum ve
kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar
katıldı.

Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen
‘Şiir Meclisi’ programı sonrası Şiir Akşamları etkinliği gerçekleşti. Programın
başında söz alan Dursunbey Belediye
Başkan vekili Sadettin Aslan; “İlçemizin
gözbebeği Suçıktı’da su ile şiirin eşsiz
buluşması, bu yıl gecikmeli de olsa, bu
cennet köşesi mekânda değerli şairleri-

mizin katılımı ile gerçekleşiyor. Bilindiği
üzere Suçıktı Şiir Akşamları’na bugüne
kadar birbirindendeğerli yüzlerce şairimiz katıldı. Bu akşam da ülkemizin değerli şairlerini İlçemizde misafir etmenin
mutluluğunu gönülden yaşıyoruz. Ayrıca onur konuğumuz olan Bosna Milli
Marşı yazarı kıymetli Cemaleddin Latiç’i
aramızda görmekten onur duyuyoruz.”
dedi. Dursunbey Kaymakamı Emrullah
Temizkan’ın selamlama konuşmalarının ardından ise şiir dinletisi bölümüne
geçildi.

. Dursunbey Kaymakamlığı·
Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan PEHLİVAN ve beraberinde Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Oğuzhan KARGUN,
Kaymakamımız Rahmi BULUT ‘u makamında ziyaret etti.Akabinde Ticaret İl
Müdürümüz tarafından Kadın Kooperatifi ile ilgili toplantı yapıldı.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında Pandemi Değerlendirme Toplantısı
gerçekleştirildi.

Bosna-Hersek’in Milli Şairi Cemalettin
Latiç’in onur konuğu olduğu etkinlikte,
Ahmet Kot, Ali Seyyah, Fatma Şengil
Süzer, Hüseyin Akın, Hüseyin Atlansoy,
Hüseyin Bektaş, İhsan Deniz, Kamil
Uğurlu, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı,
Mehmet S. Fidancı, Meryem Kılıç, Mevlana İdris, Ömer Erinç, Ömer Yalçınova,
Resul Tamgüç, Sema Ersöz, Serkan
Türk, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Talha Kuru, Vural Kaya, Yaşar Bedri Özdemir ve Zeynep Arkan gibi isimler şiirlerini seslendirdi.
Gecenin sonunda sahneye çıkan Cemalettin Latiç kendi yazdığı mevlidi katılımcılara dinletti. Türkiye ve Bosna’nın
kardeşliğinin 500 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Latiç, din düşmanlarının
Boşnaklar ile Türkler arasındaki tarihi
güçlü bağları koparmaya çalıştı dedi.
Bu bağların koparılamadığını hatırlatan
Latiç, Bosna’da okullarda yapılan anketlerde yüksek oranda öğrencilerin Türkçe
dilini öğrenmek istediklerinin ortaya
çıktığını sözlerine ekledi.
Bu yıl üç gün sürecek olan Şiir Akşamları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin
farklı etkinlikleri ile devam edecek.
Haber:T.Kireç

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT esnaf
ziyaretlerine devam ediyor.

BALIKESİR
DURSUNBEYLİLER
YARDIMLAŞMA
VE DAYANIŞMA
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Dursunbey’e adını veren karesi beyliği Kara isa
oğlu Dursun bey türbesi Bergama da
Dursunbey’e adını
veren karesi beyliği
Kara isa oğlu
Dursun bey türbesi
Bergama da

DAHA TEMİZ VE YEŞİL KARESİ İÇİN
AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

-

. Karesi Bey’in türbesi
Balıkesir’de ise de kitabesi yoktur. Belki
babası Kalemşah’da orada medfundur.

- KARESİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI AÇILDI, 1. SINIF KATI ATIK GETİRME MERKEZİ TEMELİ ATILDI

İbn-i Batuta 733 H. 1333 M. de Balıkesiır’e
geldiği zaman orada Karesioğlu
Demirhan’m hükümdar bulunduğunu ve
kardeşi Yahşi han’m da Bergama sultanı
olduğunu beyan ediyor.

İbn-i Batuta, Demirhan’ın halk tarafından
sevilmediğini ve hayırsız bir adam olduğunu
söylüyor. Aynı mütalea isim zikredilmeyen
Osmanlı kaynaklarında da vardır.
Osmanlı beyliğinde ikamet eden Dursun
Bey, halkın isteği üzerine Karesi hükümdarı olmak istemiş ve 1345’de Orhan Bey’le
beraber Balıkesir üzerine gelmişler ise
de Osmanlı kaynaklarına göre Demirhan
Bergama’ya kaçmış
ve Dursun bey kardeşiyle anlaşmak üzere
Bergama kalesi önüne
gelmiş ise de kaleden
atılan bir okla maktul

düşmüştür. Bunun üzerine Karesi beyliğinin
Balıkesir ve diğer bazı yerleri ilhak olunarak Bergama’da muhasara altında bulunan
Demirhan da kaleden çıkıp teslim olarak
suçu affedilip Bergama ilhak edildikten
sonra Bursa’ya getirilmiş ve iki sene daha
yaşadıktan sonra taundan vefat etmiştir
(takriben 1347).
Mesalik-ül-Ebsar Demirhan’ın hem asker ve hem de şehirlerinin komşusu olan
Orhan’dan ziyade olduğunu Rumlarla muvaffakiyetli deniz muharebesi yaptığını
beyan etmiştir.
Dursunbey Köprüsü’nün Adı ‘Karesioğlu
Dursunbey’ Oldu

İslamsaray Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan ve önceki dönemde ‘Dursunbey’
olarak isimlendirilen köprünün adı Belediye
Meclisi’nin Ağustos Ayı Toplantısı’nda görüşülerek oy birliği ile “Karesioğlu Dursunbey
Köprüsü” olarak değiştirildi.
Sadece Dursunbey olarak adlandırılan köprü vatandaşlar tarafından sürekli eleştiriliyor, Karesi Beyliği döneminin önemli devlet
adamlarından olan Dursunbey’in tarihte
anıldığı gibi ‘Karesioğlu Dursunbey’ olarak
anılmasını istiyorlardı.

Daha temiz ve yeşil bir Karesi hedefiyle Karesi Belediyesi tarafından inşa edilen Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası açılışı ve 1. Sınıf
Katı Atık Getirme Merkezi temel atma töreni
gerçekleştirildi.
Karesi Belediyesi yeni yatırımlarının açılış
ve temel atma törenlerini sürdürüyor. Karesi
Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi’nde
inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek
Hizmet Binası açılışı ve inşa edilecek olan 1.
Sınıf Atık Getirme Merkezi temel atma töreni
gerçekleştirildi.
BAŞKAN ORKAN: “TEMİZLİK HİZMETLERİ
KALİTESİ ARTACAK”

Törenlerin açılış konuşmasını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptı. Göreve
geldikleri günden bu yana belediyenin iyi
idare edilmesi için planlamalar yaptıklarını
söyleyen Başkan Orkan, belediye gelir gider
kalemlerini azaltma çalışmaları yaptıklarını
belirtti.
Belediye giderlerini azaltmak için 16 adet
çöp toplama kamyonu alındığını ifade eden
Orkan, “16 adet çöp toplama kamyonu aldık. Ayrıca 2 tane de Çevre Şehircilik bakanlığımızdan 2 kamyon geldik. 18 adet kamyonumuz ile çöp toplama ve çevre temizlik
işlerini kendimiz yapmaya başladık.

