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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Ertelenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü 

ve Nevruz Bayramı Etkinliği Kutlandı

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
2022 - 2025 ARASI YÖNETİM KURULU

Ertelenen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü 
ve Nevruz Bayramı Etkinliği Kutlandı
21 Mart Tarihinde kutlanan Dünya Ormancı-
lık Günü bu yıl olumsuz hava şartlarından 
dolayı ertelendiğinden, 30.03.2022 tarihinde 
coşkuyla kutlandı.

Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde 
gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Vali Yar-
dımcısı Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Orman 
Bölge Müdür Vekili İbrahim Metin, Karesi 

Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Kay-
makamı Metin Arslanbaş, İl Kültür ve Turizm 
Müdür V. İlkay Karaağaç, DSİ 25. Bölge 
Müdürü Nazmi Koçak, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Erkan Alkan, İşkur İl Müdürü Nazım 
Balcı, AFAD Müdürü Bayram Şahin, Kurum 
Amirleri, gönüllüler, öğretmenler, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okun-

masının ardından sırasıyla; İl Kültür ve 
Turizm Müdür V. İlkay Karaağaç, Orman 
Bölge Müdür Vekili İbrahim Metin, Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol 
Şahin, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara 
günün anlam ve önemine dair konuşmaları-
nı yaptılar. 

Öğrencilerimiz tarafından Nevruz Bayramı 
ile ilgili şiirler okundu. Yakılan nevruz ateşi-
nin üzerinden atlanmasının akabinde örste 
demir dövüldü. 

Programda son olarak öğrencilerimiz ve 
vatandaşlarımız ile birlikte fidan dikimi ger-
çekleştirildi. Etkinliğe katılan misafirlerimize 
Bölge Müdürlüğümüzce fidanlar dağıtıldı ve 
ikramlarda bulunulduktan sonra tören sona 
erdi.

2022 - 2025 ARASI
YÖNETİM KURULUMUZ

Cemiyetimizin 19 Mart 2022 tarihinde 
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul 
Salonunda gerçekleşen genel kurulunda 
2022-2025 dönemi için seçilen yönetim, 
denetim ve disiplim kurulumuz şöyle:
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Dursunbey Belediyesi 
Badminton okul şampiyonları belli oldu
Dursunbey’de 12 Ay Spor Projesi kapsa-
mında düzenlenen okullar arasında bad-
minton şampiyonası final mücadeleleri 
gerçekleşti. Kapalı spor salonunda gerçek-
leşen final mücadelelerinde derece elde 
eden tüm sporcuları kutluyoruz...

Ramazan Bahçavan
Doğalgaz’ın gelmesi ile birlikte yeni firmalar ve 
yeni işyerleri de ilçemizde açılmaya başladı. 
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Fortes fir-
masına hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, bere-
ketli kazançlar diliyorum

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Sarnıç Son Emval Deposunda 2022 Yılı İstif 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 bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır:
İKN                               :2022/312343 
1-İdarenin
a) Adı                           :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
                                      KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                     :Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 10800 DURSUNBEY/
                                      BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası         :2666621294 - 2666622966
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                             :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Sarnıç Son Emval Deposun 
                                                         da 2022 Yılı İstif İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:15.000 m³ İbreli - Yapraklı Tomruk (1.5-4.99 m.), Sanayi Odunu, Kağıtlık 
Odun
4.000 m³ İbreli - Yapraklı Tomruk (5 m. ve üstü)
1.000 m³ İbreli - Yapraklı Tel Direği (1.5 -8 m.)
1.000 m³ İbreli - Yapraklı Tel Direği (9 -11 m.)
500 m³ İbreli - Yapraklı Tel Direği (12 m. ve üstü)
5.000 m³ İbreli - Yapraklı Maden Direği
200 Ster İbreli - Yapraklı; İnce ve Yarma sanayi, Lif yonga Odunu, Sırık, Yakacak Odun
                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
                                                        idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Sarnıç Son Emval
                                                                         Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi                                   :İşe başlama tarihi 09.05.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi                                     :09.05.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :18.04.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)              :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Bozyokuş Mahallesi
                                                               İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 10800 Dursunbey/Balıkesir
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 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.
Bu ihalede Orman Emvali İstifleme İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan-
ların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tekli-
fe ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyat-
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçi-
ci teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
                                                                                                                                       devamı sayfa 3’de
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DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

 Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT Kütüp-
hane Haftası münasebetiyle İlçemiz Halk 
Kütüphanesinde  düzenlenen kitap okuma 
etkinliğine katıldı.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Dursunbey Çok Programlı Anadolu Lisesine 
BİGEP projesi kapsamında MÜSİAD tarafından 
yapılan Müzik Atölyesinin açılışını gerçekleş-
tirdik. Atölyenin kurulumunda emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

Dursunbey Kaymakamlığı 
Sayın Kaymakamımız Rahmi BULUT, Bakan-
lığımızca yayımlanan “Vatandaşla Buluşma” 
Genelgesi kapsamında  Halk Toplantısı Gerçek-
leştirdi.

. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız 
Rahmi BULUT baş-
kanlığında Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyet 
Toplantısı yapıldı.

baştarafı sayfa 2’de
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Birlik Vakfı ve Türk Ocakları tarihi yapılarda hizmet verecek

Birlik Vakfı ve Türk Ocakları tarihi yapılar-
da hizmet verecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi ya-
pıları kente kazandırarak yeniden kullanı-
ma açmaya devam ediyor. Karesi ilçesinde 
bulunan iki tarihi yapının daha restoras-
yon çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir 
Belediyesi, birer gün arayla açılışlarını 
gerçekleştirdi.   
Tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet ve 
şehrin kültürel kimliğini ortaya çıkarmak 
amacıyla gerçekleştirdiği restorasyon 
projeleriyle Tarihi Kentler Birliği tarafın-
dan ‘Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık 
görülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
çalışmalarını tamamladığı yapıları bir bir 
hizmete açıyor. 2019 yılı Nisan ayından 
bu yana; 49 yapının restorasyon veya 
tadilat işlerini tamamlayan ve şehrin dört 
bir yanında 44 yapıda daha çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Karesi 
İlçesi Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp 
Sokak’ta yer alan tarihi bina ile Karesi il-
çesine bağlı Karesi Mahallesi’nde bulunan 
bölgenin geleneksel ev mimarisini yansı-
tan Osmanlı Dönemi’nin sonlarında inşa 
edilen 150 yıllık Ekinil Evi’nin açılışlarını 
da gerçekleştirdi.
ZAĞNOSPAŞA CAMİSİ ETRAFINDAKİ
TARİHİ YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR
Osmanlı Dönemi sivil mimarisi özelliğini 
taşıyan Ekinil Evi’nin, Birlik Vakfı’na hayırlı 
olmasını dileyen Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Gençlerle 
teması maksimum olsun. Akademisyenler 
ve öğrencilerin aktif kullanımıyla burası bir 
ocak haline dönüşecek. Bu bölgede res-
torasyon çalışmalarımız sürüyor. Bunların 
kapsamında kamulaştırıp yıkmak zorunda 
olduğumuz yerler vardı. Dinçer Orkan Baş-
kanımla hızlı bir şekilde hallettik. Zağnos 
Paşa Camisi’nin etrafını tarihi yapılar gö-
zükecek şekilde genişleteceğiz.” dedi.
KAZIM ÖZALP SOKAK BAŞTAN SONA 
RESTORE EDİLECEK
Bölgede, gerçekleştirilen bütüncül çalış-
malarla şehrin tarihi kimliğini uyandıracak-
larını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Bu 
bölgeler bizim proje alanımız. Bu mahalle-

rimizde Çamlık’a doğru giden yol boyunca 
Valimizle beraber müzelerimizi, buradaki 
tüm binaları tadilat edeceğiz. İlk yerleşen 
burada, Balıkesir Barosu ile birlikte Türk 
Ocakları olmuş. Baro, kendi binasını yaptı, 
taşındı. Kazım Özalp Sokak boyunca bu-
rada 21 tane binayı 2022’nin sonuna kadar 
tadilatını yapmış olarak eski Balıkesir’i 

burada yaşatmak istiyoruz.” dedi.
BİNAMIZ HAYIRLI, UĞURLU OLSUN
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
Balıkesir’de; sosyal faaliyetler yapan, 

sempozyumlar düzenleyen ‘Kuvayi Milliye 
Şehri Balıkesir’ süreci ile ilgili her türlü 
altyapı çalışmasını yapan Türk Ocakları 
kurumuna sürekli destek olduklarını vur-
gulayan Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir 
olarak bir idealimiz var; 
Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’in, İstiklal 
Madalyası alması. 
Bu konuda siyaset gütmeden milletvekil-
lerimiz ve 20 ilçe belediye başkanlarımızla 
beraber Meclis’te karar aldık, vekillerimiz 
dile getirdi. Bu konuda çalışmalarımız 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Binamız 
hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.  
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Günün Ayeti
Bu (din), rabbinin 
dosdoğru yoludur. 
Biz öğüt alacak bir 
kavim için âyetleri 

ayrıntılı olarak 
açıkladık.

(En’âm, 6/126)
Günün Hadisi
Allah’ın en sevimli 
kabul ettiği amel, 

az da olsa devamlı 
olandır.

(Buhârî, “Libâs”, 43)

GÜNÜN DUASI
Cebrâil, Mikâil ve 

İsrâfil’in rabbi, göklerin 
ve yerin yaratanı, gizli 

ve âşikârı bilen Allah’ım! 
Ayrılığa düştükleri şey-
lerde kull arının arasın-
da Sen hüküm verirsin. 
İhtilafa düşülen konuda 
beni izninle hakka ilet.

(Tirmizî, “Deavât”, 31)

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:  Oruç ve Kur’ân Ayı Ramazan
Aziz Müminler!
Peygamber Efendimiz 
Medine’ye hicret ede-
li henüz on sekiz ay 
olmuştu. Şaban ayının 
son günleriydi. Ramazan 
orucunun farz kılındı-
ğını haber veren Bakara 
sûresinin şu ayetleri 
nazil oldu:
“Ramazan ayı, insanlara 
yol göstermek, doğru-

nun ve hakkı bâtıldan ayırmanın açık delilleri olmak üzere Kur’ân’ın 
indirildiği aydır. Öyle ise sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa onda 
oruç tutsun.”[1]
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de Mescid-i Nebevî’nin minberine 
çıkarak ümmetine şöyle seslendi: “Mübarek Ramazan ayına ka-
vuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda 
cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlar 
bağlanır.”[2]
On bir ayın sultanı Ramazanın manevi hayatımızda özel bir yeri 
vardır. Zira Ramazan, oruç ve Kur’ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, 
tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir ge-
cesini içinde saklayan en şerefli aydır. Ramazan ibadettir, berekettir, 
mağfirettir. Ramazan taattir, hayır ve hasenattır. Peygamber Efendi-
mizin bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek 
şöyle seslenir: “Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük 
isteyen! Günahlarından vazgeç!”[3]
Ramazan, oruç ile anlam bulur. Oruçlarımız her şeyden önce bir sa-
bır, irade ve merhamet eğitimidir. Bizi iştah ve hevesin, gayri meşru 
istek ve arzuların esiri olmaktan koruyan birer kalkandır. “Ey iman 
edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi, size de farz kılındı.”[4] âyeti, orucun gayesinin her 
türlü kötülükten ve günahtan uzak durmak olduğuna işaret eder.  Ni-
tekim Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurur: “Oruç bir kalkandır. Sizden 
biriniz oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. 
Ona birisi sataşır veya söverse, ‘Ben oruçluyum!’ desin.”[5]
Muhterem Müminler!
Ramazan, hayat kitabımız Kur’ân’ın indirilmeye başlandığı aydır. 
Kur’ân, Kelâmullâh’dır, Kitâbullâh’dır. Allah’a ait olduğu için, “Sözle-
rin en güzeli”dir.[6] Peygamberimizin ifadesiyle, “Sözlerin en doğru-
su, Allah’ın kelâmı; hâl ve tavrın en güzeli ise Muhammed’in hâl ve 
tavrıdır.”[7] Kur’ân-ı Kerîm kıyamete kadar her çağda ve her coğraf-
yada insanlara en doğru yolu gösteren rehberdir. Kur’ân ruhlara şifa, 
kalplere rahmettir. Kur’ân, bize Rabbimizi tanıtır, sorumluluğumuzu 
bildirir, ahireti hatırlatır. İnsan olmanın anlamını ve insanca yaşa-
manın sırlarını öğretir.
Aziz Müslümanlar!
Ramazan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Geçici olarak 
yeme-içmeden uzak kaldığımızda, yoksulun halini anlar, nimetlerin 
kadrini bilir ve Rezzâk olan Allah’a hakkıyla şükretmemiz gerektiği-
nin farkına varırız.
Ramazan aynı zamanda kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, gü-
zelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. Ramazan sayesinde hayırlı 
işlerde yarışır, iyiliğe yatırım yapar, kötü sözden ve amelden uzak 
dururuz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı gönülden 
hissederiz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağları güçlenir. Bu ayda yapı-
lan ibadetlerin, iyiliklerin, hayırların sevapları ve mükâfatları diğer 
aylara nazaran daha fazladır.
Değerli Kardeşlerim!
Öyleyse geliniz dilimizi, kalbimizi, tefekkür dünyamızı ve bütün ha-
yatımızı Ramazanın ve orucun getirdiği güzelliklerle buluşturalım. 
Kur’ân-ı Kerimi okumaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla 
vakit ayıralım. Yıpranan gönül ve zihin dünyamızı Kur’ân’ın nuruyla 
tamir edelim. Oruçlarımızı şuurla tutalım. Yalnız midemize değil 
dilimize, elimize, gözümüze, gönlümüze velhasıl bütün uzuvlarımıza 
bizleri tüm kötülüklerden koruyan bir oruç tutturalım.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifi ile bitirmek 
istiyorum:
“Gönülden inanarak ve karşılığını Allah’tan umarak Ramazan’ı iba-
detle geçiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”[8]   [1] Bakara, 2/185.

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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ALTIEYLÜL’DEN KADIN GİRİŞİMCİLERE 
MİKROKREDİ DESTEĞİ

Mega Yıldız Lokanta sahibi Sinan Ergüven Elite World Asia Hotel’de. 
Türkiye’nin En Favori Mutfaklarının halk oylamasıyla seçildiği muhteşem 
bir gece ile de sahiplerini bulduğu “Favori Lezzetler Ödül Gecesinde” 
Mega Yıldız Lokantası olarak “En İyi Çıkış Yapan Mekan” ödülümüzü al-
dık. Başta Kıymetli Müşterilerimiz olmak üzere bu ödüle bizi değer gören 
ve oylarıyla bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ALTIEYLÜL’DEN KADIN GİRİŞİMCİLERE MİKROK-
REDİ DESTEĞİ
Altıeylül Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında kadın 
girişimcilere mikrokredi, e-ticaret ve sigorta uygulamalarıyla ilgili 
iş birliği protokolü imzalandı.
5 BİN 700 KURSİYER SERTİFİKALANDIRILDI
Altıeylül Belediyesi, 2015 yılında hizmete aldığı Altıeylül Geli-
şim Merkezi Meslek Edindirme Kursları faaliyetleriyle birlikte 
Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlara talep etmeleri durumunda 
mesleki eğitimler vererek önemli bir açığı gidermiş oldu. Altıeylül 
Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ger-
çekleştirilen eğitimler sonucunda ise toplamda 5 Bin 700 kursiye-
re meslek eğitimi verilerek sertifikalandı.

Gastronominin ‘En Favori’leri 
ödüllerine kavuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Balkuru Meyve Çıtırlarına 
Aşcı Şeflerinden tam not aldı ..  Belediyemizin de ödül aldığı Favori 
Lezzetler ödül töreninde Balkuru standı kuruldu ..
Elma,armut,mandalina ve kavun Meyve kuruları Gastrominin üstad-
larına tattırırdı ..

Yeni bir ürün 
olmasına rağ-
men jeotermal 
ile kurutulan 

ürünlerin hepsi 
istisnasız  çok 
beğendiklerini 
ve mutfakla-

rında kullanıp 
diğer arkadaş-
larına tavsiye 
edeceklerini 

ilettiler ..


