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DİNÇER ORKAN; GENÇLERİMİZE MÜJDEMİZ VAR

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 
organize edilen 2022 Yağlı Güreş Forumu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Gençlerimize bir müjdemiz var! Ka-
resi İHA Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi Projesi kapsamında Karesi 
Drone Akademi’yi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.Teknokent Genel Mü-

dürü Burcu Aydemir ve GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ile bir araya 
gelerek istişarelerde bulunduk.Gençlerimiz için ortaya çıkacak bu güzel proje 
için şimdiden çok heyecanlıyız! 

Karesi Belediye Başkanı Yağlı Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliğinde 
yağlı güreşin geleceği ile atılacak adımların güreşin tüm paydaşları ile değerlendirildiği 
Yağlı Güreş Forumu’na katıldık.
Alınacak kararların tüm yağlı güreşin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. 

YÜCEL YILMAZ: BU DEĞER ONURLANDIRILMALI
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, “Biz yağlı güreşi seviyoruz ve önemsiyoruz. 
Forumlarda, panellerde ve çalıştaylarda özellikle; ocak-şubat-mart 
aylarında güreşe dair ne varsa konuşuluyor. İnsanlar bir önceki 
seneyi değerlendiriyor, seneye yapılacak işleri değerlendiriyorlar” 
diye konuştu.

Karesi IHA Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezi Projesi
Karesi Belediyesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) teorik ve uygu-
lamalı eğitim sınıfları, İniş ve kalkış pistleri, kapalı uçuş alan-
ları ile pist ve off-road RC araç yarış alanlarının yer alacağı 
Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı Eğitim 
ve Teknoloji Merkezi kurulması için çalışmalara başladı. 
Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Karesi, İHA Üssü haline 
gelecek.
İlklere imza atarak farkındalık oluşturmak, teknolojinin yöne 
verdiği doğrultuda hizmetler yapmak ve en önemlisi ülke-

nin geleceği gençlere çağın anlamını taşıyan bir miras bırakmak adına Karesi Belediyesi yeni 
bir projeyi daha hayata geçiriyor. Karesi’de “Karesi Belediyesi İnsansız Hava Aracı Uygulamalı 
Eğitim ve Teknoloji Merkezi” projesi için çalışmalar başladı. Türkiye’de bir ilk olacak uygulama 
ile Karesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitim ve uygulama merkezi haline gelecek.
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Okullar Arası Masa Turnuvası Finalleri
Dursunbey’de 12 ay spor projesi kapsamında, 
Ocak ayında gerçekleşen masa tenisi turnu-
vasının okullar arası etabı finalleri Kapalı Spor 
Salonunda gerçekleşti. Orta okullar ve Liseler 
arasında gerçekleşen final mücadeleleri son-
rası dereceye giren sporculara protokol tara-
fından madalya ve hediyeleri takdim edildi...

İŞARETLEME, BAKIM KONTROLLERİ ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ HİZMETİ 
ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılı Gençlik Bakımı, Kültür Bakımı, Sıklık Bakımı, 
İlk Aralama programları dahilinde işaretleme, bakım kontrolleri çalışmalarının takibi, kontrolü, 
tekniğine uygun ve zamanında sağlamak üzere Hizmet Alımı İşi 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                                                        :2022/128616 
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 2022 yılı Gençlik Bakı
                                                              mı, Kültür Bakımı, Sıklık Bakımı, İlk Aralama programları 
                                                              dahilinde işaretleme, bakım kontrolleri çalışmalarının takibi,
                                                              kontrolü, tekniğine uygun ve zamanında sağlamak üzere 
                                                              Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                 :2022 yılı 1150Ha Gençlik Bakımı, 475Ha Kültür Bakımı, 450Ha
                                                             Sıklık Bakımı, 900Ha İlk Aralama programları dahilinde işaret
                                                             leme ve bakım kontrolleri çalışmalarının takibi, kontrolü, tek
                                                             niğine uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak üzere
                                                             hizmet alımı
                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu
                                                             nan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Görev Sahası Sınırları
                                                             İçinde
ç) Süresi/teslim tarihi                      : İşe başlama tarihi 01.04.2022, işin bitiş tarihi 30.11.2022
d) İşe başlama tarihi                        : 01.04.20223-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati      :02.03.2022 - 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 / BALIKESİR4. İhaleye katı
                                                           labilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirme
                                                           sinde 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 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 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 yarı-
sından 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 tari-
hinden 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 % 30 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.
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.
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.
                                                                                                                                   devamı sayfa 3’de 

Dursunbey Belediyesi
İlçemizde etkili olan kar yağışı sonrası tuzlama 
yapılan yollarımızda genel temizlik çalışma-
larımız başladı. Belediyemiz, İtfaiye ve Baski 
ekipleri ile koordineli şekilde yol ve kaldırım 
yıkama çalışmalarımız devam ediyor…
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Gençlik Kampı dünyanın Gençlik Kampı dünyanın 
sporcusunu yetiştireceksporcusunu yetiştirecek

 İŞARETLEME, BAKIM KONTROLLERİ ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR

 Büyükşehir, yazılımcı gençler 
yetiştirecek

Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir’de yaşa-
yan gençleri yazılım konusunda geliştire-
rek şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak 
nesiller yetiştirmek amacıyla Şehir Araştır-
maları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde 
4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencile-
re; robotik kodlama, katı modelleme, trafik 
parkur modeli, elektronik devre kitleri 
eğitimleri verecek.

NE10’un dört ana biriminden biri olan 
Genç Teknoloji Birimi tarafından verilecek 
eğitimler ile ilgili başvuru yapan 300’ün 
üzerinde çocuk ile aileleri Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da 
katılımıyla gerçekleşen “Şehir Teknolojileri 
Programı”nda süreç ve verilecek eğitimler 
hakkında bilgilendirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Şehir 
Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Mer-
kezi Müdürü Elif Binici, Türkiye’ye örnek 
olabilecek böyle bir kurumu şehre kazan-
dırdığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek 
programın içeriği hakkında veli ve öğrenci-
leri bilgilendirdi.

“YAZILIM KONUSUNDA ÖNCÜ OLACAK 
GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ”
Güzel bir işe başlangıç yaptıklarını dile 
getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “Bizim bir derdimiz; 
Balıkesir’e ve ülkemize faydalı olmak iste-
yen insanlar yetiştirnek.
 Kaliteli bir nesil yetiştirmek ve yetiştirdiği-
miz neslin öncelikle yaşadığı şehre, etra-
fına daha sonrada dünyaya öncü olması. 
Türkiye’ye yazılım konusunda veya bu 
işlerin yapılması konusunda öncü olacak 
gençler yetiştirmek istiyoruz.
 En iyi 10 değil, başvuran çocuklarımıza 
sonuna kadar destek olacağız. Gençlerimi-
zi eğitim hayatları boyunca da eğer istikbal 
vaad ediyorlarsa, şehir olarak tamamen 
destekleyeceğiz.
 Büyükşehir, bir medeniyet projesi. Şeh-
rin tamamında ne varsa bunların hepsini 
toparlayıp ülke katma değerinin üstünde 
neyimiz varsa lansmanını iyi yapıp sahip 
çıkmamız lazım. Bu işlerde en iyi olmala-
rı için gerekli her türlü eğitimi ve desteği 
sağlacağız.” diye konuştu.

3 BOYUTLU TASARIM PROGRAMLARI 
ÖĞRENECEKLER
Dersler başlamadan önce sınava giren ço-
cuklar, sınav sonuçlarına göre kendilerine 
uygun olan sınıflarda eğitimlerine 19 Şubat 
Cumartesi günü başlayacak. 14 hafta ola-
cak eğitimler; cumartesi ve pazar günleri 
10’ar kişilik gruplar halinde bir buçuk saat 
sürecek. 
Derslerde konunun uzmanları tarafından 
öğrencilere; wood kitleri, mbot robotları, 
makey makey setleri, redkit setleri, ardu-
ino proje setleri ve code.org uygulaması 
kullanılarak eğitimler verilecek. Bunların 
yanı sıra; thinkercad programı ile 3 boyut-
lu yazıcılar kullanılarak 3 boyutlu tasarım 
programları öğretilecek. Eğitimler içeriğin-
de; scratch, mblok, thinkercad programı, 
c, c# ve c++ programlama dilleri, phyton 
programlama dili kullanılacak.
14 haftanın ardından önümüzdeki eğitim-
öğretim yılında da yeni öğrenciler alınma-
ya devam edecek

Konakpınar Gençlik Kampı hem konakla-
malı eğitim verecek hem de uluslararası 
müsabakalara da ev sahipliği yapacak. 
---Özgüveni yüksek gençler bu kampta 
eğitilecek ---Gençlik Kampı dünyanın 
sporcusunu yetiştirecek ---Büyükşehir ve 
Altıeylül’den gençlere büyük hizmet
Türkiye’nin dört bir yanından gelecek 
gençlere konaklamalı eğitim vererek 
doğayı sevdirecek ve belirli spor branşla-
rında yetenek kazandıracak ayrıca ulus-
lararası müsabakalara da ev sahipliği 
yapacak olan Konakpınar Gençlik Kampı 
adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıey-
lül Belediyesi, işbirliğinde Altıeylül İlçesi 
Konakpınar kırsal mahallesinde özgüveni 
yüksek gençlerin yetiştirileceği Genç-
lik Kampı’nın yapımında sona geliniyor. 
Yaklaşık 6 dönümlük ormanlık arazide 
bulunan tarihi binanın restore edilmesi-
nin ardından alanda çevre düzenlemeleri 
devam ediyor. 

Kısa zamanda tamamlanacak olan çalış-
malar kapsamında alana gençlerin kul-
lanımına yönelik hobi ve oyun alanları, 2 
amfi, 1 idari bina ve otopark oluşturulu-
yor. Çalışmaların tamamlanmasıyla alan, 
Konakpınar Mahallesi’ne yakışır bir hale 
dönüşecek. 
Alanda gerçekleştirilen çalışmalardan 
duydukları memnuniyeti dile getiren 
Konakpınarlı vatandaşlar, Başkan Yücel 
Yılmaz’a teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR YAZILIMCI GENÇLER YETİŞTİRECEK

                                                                                                                                   baştarafı sayfa 2’de
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 
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 / 0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

  Resmi İlanlar                       www.ilan.gov.tr’de                       Basın: 155 60 88
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Günün Ayeti
Ey iman edenler! 
Karşılıklı rızâya 

dayanan ticaret dı-
şında, mallarınızı 

aranızda haksızlıkla 
yemeyin ve kendinizi 
öldürmeyin. Şüphe-
siz Allah size karşı 
çok merhametlidir.

(Nisâ, 4/29)

Günün Hadisi
Rabbin kuluna en yakın 
olduğu vakit, gecenin 

son yarısıdır. Eğer o sa-
atlerde Allah’ı zikreden-

lerden olmaya gücün 
yeterse, sen onlardan 

ol.
(Nesâî, “Mevâkît”,35)

GÜNÜN DUASI
Hakkında ölüm geçerli 
olmayan, her şeyin var-
lığı kendisine bağlı olan 

ve kâinatı idare eden 
(Allah’ım)! Senin rahmet 
sıfatına sığınarak Sen-

den yardım dilerim.
(Tirmizî, “Deavât”, 97)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-

li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 

anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.

Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda Allah’ın 

yardımını istemektir.

-

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.

Cuma Hutbesi: “İslam’ı 
Temsil Sorumluluğumuz”

“Siz, insanlar için orta-
ya çıkarılmış en hayırlı 
ümmetsiniz. İyiliği emre-
dersiniz, kötülükten alıko-
yarsınız ve Allah’a inanır-
sınız...” (Âl-i İmrân, 3/110)
Muhterem Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimizin 
Mekke’den Medine’ye hic-
retinin üzerinden yedi yıl 
geçmişti.
 Ashabıyla birlikte sefere 
çıkan Allah Resûlü (s.a.s), 
Hayber’in önüne geldi-
ğinde İslam sancağını Hz. 
Ali’ye verdi ve ona şöyle 
dedi: “Onların bulunduğu 
bölgeye varıncaya kadar 
sükûnetle yürü! 
Sonra onları İslâm’a davet 
et ve Allah’a karşı sorum-
luluklarını onlara haber 
ver! Vallahi senin vasıtanla 
Allah’ın bir kişiyi hidayete 
erdirmesi, en değerli kızıl 
develere sahip olmandan 
daha hayırlıdır.”[1]

Aziz Müminler!
Peygamber Efendimiz 
(s.a.s)’in bu nasihati bizle-
re öğretmektedir ki Allah 
katında en güzel amel, bir 
insanı İslam’la buluştur-
maktır. 
Müslüman, İslam’a güzel 
bir şekilde davet etmekle 
yükümlüdür. Bu ise İslam’ı 
doğru anlayıp yaşamayı 
ve halimizle güzel temsil 
etmeyi gerektirir. 

Kıymetli Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s), din-i 
Mübin-i İslam’ı önce ken-
disi yaşıyor, sonra ashabı-
na tebliğ ediyordu. Sadece 
anlatmakla yetinmiyor, 
davranışlarıyla İslam’ın 
güzelliklerini ortaya koyu-
yordu.
 Adalet ve hakkaniyeti, 
şefkat ve merhameti, ülfet 
ve muhabbeti, cömertlik 
ve yardımseverliği ile ör-
nek oluyordu.

 Sahabe-i kiram da İslam’ı 
bizzat ondan öğreniyor ve 
öğrendiklerini hemen ken-
di hayatlarına aktarıyordu. 
Sonraki nesiller de aynı 
yolu takip ettiler. Bu saye-
de İslamiyet hızla yayıldı 
ve nice gönüller İslam’la 
şeref buldu.
 Anadolu’nun, Afrika’nın, 
Uzakdoğu’nun, Balkan-
ların ve daha nice top-
lulukların İslamiyet ile 
tanışmasında müminlerin 
sözlerinden daha çok ör-
nek hayatlarıyla verdikleri 
mesajlar etkili olmuştur.
Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyuruyor: 
“Siz, insanlar için ortaya 
çıkarılmış en hayırlı üm-
metsiniz. 
İyiliği emredersiniz, kö-
tülükten alıkoyarsınız ve 
Allah’a inanırsınız...”[2]
O halde, insanlığa önder 
ve örnek bir ümmet oldu-
ğumuzun bilincinde ola-
lım.
 Dinimizin yüce haki-
katlerini özümseyip ha-
yatımızda uygulayalım. 
İnandığımız gibi dosdoğru 
yaşayalım. 
Her işimizde ihlas ve 
samimiyeti kuşanalım. 
İman ve ibadette, ilim ve 
hikmette, ahlak ve takvada 
Resûlullah’ı örnek alalım. 

Sözlerimizle birlikte ya-
şantımızın ve güzel ahlakı-
mızın insanlarda iz bırak-
tığının idrakinde olalım. 
Unutmayalım ki birçok 
insan İslam’ı Müslüman-
ların hal ve hareketlerine 
göre değerlendirmekte ve 
tercih etmektedir. 

Dolayısıyla İslam’ı hak-
kıyla temsil edemeyen 
her Müslüman, farkında 
olmadan en büyük zararı 
İslam’a vermiş olmaktadır.
Hutbemi Peygamberimizin 
şu hadisiyle bitiriyorum:

 “Dikkat edin, size mümini 
tanıtıyorum; o, insanların 
canı ve malı hususunda 
kendisine güvendiği kişi-
dir. Müslüman; elinden ve 
dilinden insanlara zarar 
gelmeyen kimsedir…”[3]

DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin 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 KAYMAKAMLIĞI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı· 
Balıkesir İl Müftüsü Celal SÜRGEÇ ve Dursunbey İlçe Müftü-
sü Ali ÖZTÜRK, Kaymakamımız Rahmi BULUT ‘u makamında 
ziyaret ettiler.

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Dursunbey 112  Acil Çağrı 
merkezini ziyaret ederek personelin 11 Şubat 112 Gününü 
kutladı.

DURSUNBEY’DE BİRLİK OLMAK
 DURSUNBEY’DE BİRLİK OLMAK

Dursunbey’in havasını alan, suyunu içen, ekmeğini 
yiyen kısacası bu topraklar üzerinde yaşayan herke-
sin Allah’a bol bol şükretmesi gerekmektedir. Bu gü-
zel topraklar üzerinde yaşayan insanların Devletine, 
milletine ve yaşadığı bu güzel ilçeye bir vefa borcu 
vardır. Dursunbeyli olsun ya da olmasın, bu bölgede 
yaşayanların çevresini güzelleştirmek, geliştirmek 
yolunda çaba sarf etmesi gerekmektedir. Her insa-

nın Dursunbey’de mutlaka yapacağı bir iyilik ve güzellik 
vardır. Yerdeki bir çöpü almamız, insanlara güler yüzlü davranmanız, 
selam vermeniz bile sizin yapacağınız güzel bir davranış olacaktır.

Bizlerde değer verilsin ya da verilmesin, fikirlerimizle Dursunbey’e 
faydalı olmak istiyoruz. Gerek yazdığımız yazılarla, gerekse çalış-
malarımızla insanlara ve çevremize zarar değil, fayda veren insanlar 
olmak isteriz. Öncelikle ve çok acil olarak Dursunbey’de iki alanda 
BİRLEŞTİRME işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor.
Dursunbey dağınık bir coğrafi yapıya sahiptir. 10-15 haneli ve ne-
redeyse yıkılacak durumda olan birçok köyümüz var. Devletimizin 
bütün bu köylere aynı hizmeti götürebilmesi mümkün değildir. 40-50 
kişinin yaşadığı köylerdeki insanlarımız baba yadigârı diyerek top-
raklarını terk etmek istemiyorlar. 
Birçoğunun yoksulluk içerisinde yaşadığını görüyoruz. Çünkü 
köylerinde gelir getirecek ne doğru dürüst bir tarım arazisi, nede 
hayvancılık yapmaya güçleri yetmiyor. Herkes devletten yol, okul, alt 
yapı hizmetlerini, sağlık hizmetlerini istiyor.
Avrupa’da bu tür küçük yerleşimleri göremezsiniz. Almanya’da en 
küçük köyler bile 2000 – 3000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu köylerde 
her türlü devletin hizmetini bulabilirsiniz. 
Eğitim, sağlık, eczane gibi birçok ihtiyacınızı kendi köyünüzde karşı-
layabiliyorsunuz. Miras gibi sebeplerden dolayı toprakların parçalan-
masına izin vermiyorlar. Büyük arazilerde, daha az masrafla tarım ve 
hayvancılık yapılıyor.

Dursunbey’de büyük saygı duyduğumuz yaşlılarımızın anlayışını 
değiştirmek biraz zor olacaktır. 
Fakat özellikle aklıselim düşünerek, küçük yerleşim yerlerini bıraka-
rak köylerimizi birleştirmemiz gerekmektedir. Bu devletimizin birinci 
önceliği olmalıdır. Belki muhtarlarımız başta olmak üzere çok kişi 
buna direnecektir.

Özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerini götürmekte şu anda bölgede 
çok sıkıntı çekilmektedir. Dursunbey’de bizlerde 2000-3000 nüfuslu 
köyleri oluşturabilirsek, okullarda öğretmen sıkıntısı çekilmeyeceği 
gibi Taşımalı sistem derdinden de büyük ölçüde kurtuluruz. 
Bütün köylerimize en azından acil hizmetleri uygulayabilecek sağlık 
ocaklarını da daha rahat açarız. Şimdi modern, tertemiz, altyapı ve 
yol sorunu olmayan köyler istiyorsak, gelin KÖYLERİMİZİ BİRLEŞTİ-
RELİM.

Dursunbey İlçesinin en önemli geçim kaynağı Kereste ticaretidir. Fa-
kat eski klasik üretim anlayışı değişmediği için ilçemizin bu alandaki 
kazancı sınırlı kalmaktadır. Kerestecilik işiyle uğraşan iş adamları-
mızın birleşerek büyük tesisler ve mamül madde üretimine geçmesi 
gerekir. 
Bazı iş adamlarımızın hazır kapı, panel üretimi, bahçe mobilyaları 
alanında yaptıkları yatırımlar ile ekonomik alanda büyüdüklerini 
gözlemlemekteyiz. Herkes kendi işinin patronu olmak istiyor. Birleş-
memek için direniyorsunuz. Bir müddet sonrada işler kötüye gidiyor 
ve birçok kişi işyerini kapatmak zorunda kalıyor.

Gelin hammaddenin bol olduğu bu bölgede ağacı mamul madde ola-
rak satışa sunun. Artık ağacın dört köşesini düzleyip kalas ve tahta 
yapma devri bitmek üzere. İnşaat kalıplarında bile artık ağaç eskisi 
kadar kullanılmıyor. 
Birleşin büyük şirketler kurun ve yenilikleri takip edin. Yeni sistem 
makineleri tek başınıza almakta zorlanırsınız. Rekabet gücünüzün 
artması için fuarları yakından takip edin. Farklı üretim teknikleri ve 
ürünlerini Dursunbey’de ortaya çıkarın. Her işte risk vardır ve gör-
düğümüz kadarıyla şu ana kadar risk alanların büyük bir çoğunluğu 
kazanmış durumdadır. Bölge ekonomisinin canlanması ve bu sektö-
rün bitmemesi için inadı bırakın ve ağaç sektöründeki üreticiler

BİRLEŞİN. İleride bu birleştirmeleri yapmayanlar (yöneticiler, siya-
setçiler, sanayiciler…) pişmanlık duymamak ve vebal altında kalmak 
istemiyorlarsa, hemen çalışmalara başlamak zorundadırlar.

FARUK BALCI

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Dursunbey Kaymakamlığı·  Bakanlığımızın Vatandaş-
la Buluşma Genelgesi kapsamında Kaymakamımız 
Sayın Rahmi BULUT başkanlığında merkez mahalle 
muhtarlarımız ile Muhtar Toplantısı gerçekleştirildi.
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ALTIEYLÜL’DE KARİYER GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
            

BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEĞİ

 AK PARTİ İL BAŞKANI EKREM BAŞARAN: İBRAHİM 
DÜRMÜŞ’ÜN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

ALTIEYLÜL’DE KARİYER GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen kariyer günlerinin son konuğu Altıeylül Kaymakamı 
Turgay Hakan Bilgin oldu.
GENÇLERE İLHAM OLDU Daha önce de Altıeylül Belediye 

Başkanı Hasan Avcı’nın öğrencilerle bir araya 
geldiği Sultan Abdülhamid Han Gelişim Mer-
kezi konferans ve sinema salonunda soruları 
yanıtlayan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan 
Bilgin, gençler ile birlikte olmaktan ve onlara 
geleceğe dair kariyer planlamasında ilham ola-
bilmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eder-
ken yıllar sonra hayallerine ulaşan gençlerden 
de bugünü kendisine hatırlatmalarını istedi. 

AK Parti Susurluk Belediye Meclis üyesinin üyelikten düşürülme-
siyle ilgili Büyükşehir belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmalar 
sonrasında AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran basın açıklaması 
yaptı. Mecliste konuyla ilgili tartışmalar devam ederken seyirci 
kısmında CHP İl Başkanı Serkan Sarı’nın kendilerine yönelik yaptığı 
çıkışı kınadığını belirten Ekrem Başaran, üyeliği düşürülen İbrahim 
Dürmüş’ün hakkını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran İbrahim Dürmüş meselesinin 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülürken seyirci kısmında 
yanında oturan CHP İl Başkanının sesini yükselterek yaptığı çıkışın 
yanlış oyduğunu dile getirdi.
 “CHP VE İYİ PARTİ BİLE BİLE LADES DEDİ”

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
binası önünde yaptığı açıklamada ilk 
olarak İbrahim Dürmüş’ün üyeliğinin 
düşürülmesine değindi. Başaran şun-
ları söyledi:
“Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde bugün başkanımızın 
da gündeme getirdiği Susurluk’ta 
gerçekleşen hukuk ve demokrasi 

katliamını dile getirdi Yücel Başkanımız. Susurluk’ta gerçekleşen 
hadise şudur: İki yıldır bütün dünyayı kasıp kavuran covid herkesi 
etkilediği gibi Susurluk Belediye Meclis Üyemizi de etkiledi. İbrahim 
Dürmüş arkadaşımız 13 toplantının 7’sine katılım sağladığı halde 
sayılar çok net olarak evrak üzerinde net olduğu halde Susurluk 
Belediye Meclisi’ndeki CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri AK Partili 
seçmenin iradesine saygısızlık ederek belediye meclis üyemizi ka-
nun dışı, hukuk dışı yollarla üyeliğini düşürmüşlerdir.
“SARI’NIN HAREKETİNİ KINIYORUM”
CHP İl Başkanı Serkan Sarı’nın yaptığı çıkışı kınayan AK Parti İl 
Başkanı Ekrem Başaran şunları söyledi:
“Bu gün meclis toplantısında sesini yükselterek oradaki intizamı 
bozarak çok kötü bir şeye sebep oydu, Ben bunu protesto ediyo-
rum, siyasi parti il başkanı olarak kınıyorum ve milletin sağduyusu-
na havale ediyorum. Biz belediye meclis üyemizin hakkını ve huku-
kunu koruyacağız. Ama siyasetin ve demokrasinin hakkını korumak 
biz siyasetçilerin hadiseye yaklaşımıyla ilgilidir. Biz sonuna kadar 
millet iradesine saygılıyız. Biz sonuna kadar siyasetin özgürce ya-
pılmasına sahip çıkacağız. 
“İLK ETAPTA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI BEKLİYORUZ”
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Susurluk meclis üyeleri İb-
rahim Dürmüş’ün üyeliğinin düşürülmesiyle ilgili Bölge İdare 
Mahkemesi’ne başvurduklarını belirterek önümüzdeki süreçle ilgili 
beklentilerini aktardı. Başaran, “Bundan sonrası artık hukukla çözü-
lecek. Biz Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ettik. Bölge İdare Mahke-
mesi tutanakları, evrakları alacak. Belediye Kanunu net bir şekilde 
bellidir. Sayıları toplayacak bu kadar basit. Biz tabi öncelikle yürüt-
meyi durdurma kararı bekliyoruz belli bir sürecin devam etmemesi 
adına. İbrahim Dürmüş arkadaşımızın yerine birisi gelecek, kararları 
imzalayacak, bunların olmaması lazım. O yüzden yürütmeyi durdur-
ma bekliyoruz. Arkasından da gerçek olan kararı bekliyoruz” diye 
konuştu.

            

BLK Dursunbeyliler Dernegi Başkanı Rahmi Kiredç
Hemşerimiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Kıyak’ın 
ofisinin açılışına katıldık. Hayırlı işler, bol kazançlar dileriz.
Hisariçi Mahallesi Sümerbank arkası sk. Vakıf iş Hanı. Kat:3  
No:9/A Karesi/Balıkesir
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