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AK PARTİ BALIKESİR TEK VÜCUT
BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI

BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI
AK Parti Balıkesir Tek Vücut

AK Parti Balıkesir’de 10 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen
İl Kongresinde mevcut Başkan Ekrem Başaran güven tazeleyerek yeniden İl Başkanlığına seçildi. Kongrenin ardından
pazartesi akşamı İl Başkanı Ekrem Başaran liderliğinde Avlu

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen olağan yönetim
kurulu toplantısında İl Yönetim Kurulu asil üyeleri, İl Yedek
Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil ve yedek üyeleri,
İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı bir araya
geldi.
devamı sayfa 4’de

Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlığında Sivil toplum
kuruluşları, Meslek Odası Başkanlarının katılımıyla Pandemi
Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

DURSUNBEY’DE RENK KIRMIZI VAKA ARTIŞLARI ARTIYOR:
Kaymakamımız Rahmi BULUT .Belediye Başkanı Ramazan Bahcavan ve sivil toplum örgutlerine pandemi ile ilgili açıklamada bulundu.ilçemiz covid-19 denetimlerinin devam edeceğini mart ayında
serbestlik konusunda risk durumuna bakılacağini ifade ettiler. Saza
yaz sonunda çok amaçlı Pazar yeri yapılacak. Pazar yeri saza tekrar

alınacak. Kaymakamımız Başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi
Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’na katılarak, son günlerde şehrimizde gözlemlenen vaka sayılarındaki artış konusunda
değerlendirmelerde bulunduk.
Sağlığımız için lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına
uymaya devam edelim.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Avcılık ve Yaban Hayatı
Şube Müdürü Hidayet Topçu Dursunbey
Belediye Başkanını ziyaret ettiler.zler.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan ;Doğa Koruma ve Milli Parklar
2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Avcılık ve
Yaban Ha yatı Şube Müdürü Hidayet Topçu ziyaretimize geldiler. Milli Parklar ile
ilçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmaları
ele aldı ğımız görüşmede yaban hayatını
desteklemek amacı ile Dursunbey Belediyesi olarak planladığımız projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İlçemizde de görev yapan Bölge Müdürümüze
görevinde başarılar diliyor, projelerimize
verdiği destekler için teşekkür ediyorum..

Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi
hem ekibimiz hem de yaşlılarımızla
birlikte 2. doz covit-19 aşımızı oldu
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ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ, Candere, Civana, Çamlık, Delice ve Gediktepe Orman
İşletme Şeflikleri Orman Yol Ağı Şebeke Planı Yapımı 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
:2021/94824
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 Akdağ, Candere, Civana,
Çamlık, Delice ve Gediktepe Orman İşletme Şeflikleri Orman
Yol Ağı Şebeke Planı Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:6 Adet Orman Yol Ağı Şebeke Planı Yapımı Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ, Candere, Civana,
Çamlık, Delice ve Gediktepe Orman İşletme Şeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi
:İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:15.03.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Dursunbey Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı
Cad. No:68 Kat:1 10800 Dursunbey/BALIKESİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin mesleki faaliyet konularından
olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı
meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun
7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları,
Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir.
İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi
için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci 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”,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
devamı sayfa 3’de
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ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
baştarafı sayfa 2’de
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Orman Yol Ağı Planı Yapımına Ait İşler Benzer İş 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 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: 131 95 31
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“32.VERGİ HAFTASI
ETKİNLİKLERİ

32.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ
Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi
bilincinin; çocuklarda ve genç nesillerde
oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine
benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi
ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

KARESİ BELEDİYESİ’NDEN YENİ DOĞAN HER BEBEĞE BİR FİDAN
KARESİ BELEDİYESİ’NDEN YENİ ORMANA HAYRETTİN KARACA ADI
VERİLDİ
DOĞAN HER BEBEĞE BİR FİDAN Proje kapsamında bugüne kadar 500
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın
hayallerinden biri olan
‘Bir Bebek Bir Fidan’
projesi kapsamında
2020 yılı içinde fidanları toprakla buluşan 144
bebeğe sertifikaları
teslim edildi. Bebeklere Başkan Orkan’ın
hediyesi battaniyelerde hediye edildi.

fidan ‘Toprak Dede’ olarak bilinen TEMA
Vakfı kurucu başkanlarından Hayrettin
Karaca’nın adının verildiği ağaçlandırma alanına dikildi. Karesi’nin Sefaköy
mevkiinde oluşturulan Hayrettin Karaca
Ağaçlandırma Alanı’nda ilçede doğan
her bebek için Karesi Belediyesi tarafından bir fidan toprakla buluşuyor.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan,
Karesi’de kişi başı 2 metrekare olan yeşil
alan miktarını ilk etapta 20-25 metrekarelere çıkartmak istediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Karesi Belediye Meclis üyeleri
içinde hatıra ormanı oluşturulmuş, yüzlerce fidan toprakla buluşmuştu.

KARESİ’DE YEŞİL ALAN MİKTARI
ARTACAK

Karesi Belediyesi sosyal sorumluluk
çalışmalarından biri olan ‘Bir Bebek
Bir Fidan’ projesi kapsamında 2020 yılı
içinde fidanları toprakla buluşan 144
bebeğe sertifikaları teslim edildi. Bebeklerin evlerine ziyarette bulunan Karesi
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli bebeklerin ailelerine fidan
sertifikalarını teslim etti. Ekipler ayrıca
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın
armağanı olan battaniyeleri de ailelere
hediye etti.

Hayalindeki projelerden birini hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Orkan “Başkan olduktan
sonra ilçemizi gezdiğimde çok kıraç ve
maalesef yeşil alanlarımızın az olduğunu
gördüm. O zamandan bu yana çalışmalar yaparak yeşil alan miktarımızı nasıl
artırabiliriz diye düşündük.
‘Bir bebek bir fidan hatıra ormanı’ oluşturmayı düşündük.
Karesi ilçemizde doğan bebeklerimiz için
birer fidan dikelim ve onlar büyüdükçe
bu fidanlarda büyüsün, Karesimiz yeşillensin istedik. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz
bizlere tahsis ettiği ve Hayrettin Karaca
Ağaçlandırma Alanı adını verdiğimiz 18
dönümde 500 fidanımızı dikmiş bulunuyoruz.
BALTOK çevresi ve alt kısımlarını da yeşillendirerek çoğaltmayı düşünüyoruz.
İlçemizde kişi başına düşen 2 metrekarelik yeşil alanı hep birlikte ilk etapta 20-25
metrekarelere çıkartalım diye düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için iyi
olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu yıl 22-28 Şubat tarihleri arasında 32.si kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri, Başkanlığımızca
22.02.2021 Pazartesi saat 10:30 da Vergi Dairesi Başkanı Ayhan YAMAN ve birim müdürlerinin katılımı ile Atatürk Anıtına çelenk konularak
başlamıştır.
Koronavirüs (COVİD-19) salgınının toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki
mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri
ve il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları
dikkate alınarak Resmi Kurum ve Sivil Toplum
Kuruluşları ziyaretleri yapılmaksızın gerçekleştirilecek olan 32. Vergi Haftası etkinlikleri
kapsamında aşağıda belirtilen etkinlikler yapılacaktır.
● Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen “DÜNDEN BUGÜNE VERGİLERİMİZLE
GÜÇLÜYÜZ” sloganını içeren afişlerin ve yine
“Vergi Haftası” ve “Hazır Beyan Sistemi”ne
ilişkin videoların resmi kurumlara, yerel yönetim birimlerine ve Sivil Toplum Kuruluşları
tarafından asılmak ve/veya yayımlanmak üzere
dağıtımı yapılmıştır.
lik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
rından dolayı teşekkür belgesi verilecektir.
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı olarak, vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine
getirerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan
tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz.

HER TÜRLÜ KAŞE
Hızlı kaşe siparişi
BALAT GAZETESİ
TEL: 0542 204 91 55
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T.C
DURSUNBEY İCRA DAİRESİ
2020/62 TLMT TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

AK PARTİ BALIKESİR TEK VÜCUT

BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI

T.C.
DURSUNBEY
İCRA DAİRESİ
2020/62 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal/lar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymet/ler-i-nin %50 sini ve satış isteyenin alacağına
rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50
sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla
en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.
uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak edecekleri, ihaleye
fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler nakit teminat bedelini ihaleye
katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 60 0001 5001 5800 7290 5544 61 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir.
Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin
hesabına yapılacaktır.
Bu menkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise
İ.İ.K.nun 114/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmayacaktır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Taşınırı satın alanlar, alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep
edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K. nun 118. Maddesi gereğince verilen süre içersinde
nakten ödemek zorunda olacağına, Damga vergisi, KDV ve Teslim masrafları masrafları alıcıya aittir.
Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi ve KDV Vergisini yatırmadığı taktirde resen İ.İ.K nun 118. Maddesi uyarınca ihale kararı kaldırılacaktır.
Satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur.18/02/2021
1.İhale Tarihi
: 31/03/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi
: 28/04/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri
: Çelik Yediemin - Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Sok. No:37 Dursunbey/
BALIKESİR
No
:1
Takdir Edilen Değeri TL. : 394.200,00
Adedi
:1
KDV
:%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri);03BC655 plakalı araç; Mercedes marka, GLA 200 SUV tipi,
2016 model, 5 kapılı, gri renkli, Şase Nosu: WDC1569431J277348 olan,
polnet kayıtlarındaki motor no:27091031024287, Benzin motorlu, 156 HP
(115 kw ) motor gücünde, 250 Nm torka sahip, motor hacmi 1595 cc, 4x2
önden çekişe sahip 4 silindirli, 7 ileri otomatik şanzımana sahip, 235/50
R18 lastik ölçülerine sahip bir binek araçtır. Araçın deposu doludur. Otomobilin tüm ekipmanları üzerinde lastikleri takılı, iyi durumda kullanılabilir, elektrik sistemi (lambalar aküler, şarj dinamosu, kablolar) takılı, koltuk, ses sistemi, direksiyon, klima, motor ve bunun gibi
tüm ekipmanları çalışır durumdadır, kaportanın sol arka kısmında hafif bir sürtmeden dolayı zedelenme vardır, bunun dışında aracın kaportası ve boyasında çürük ve deformasyon göze çarpmamaktadır ve iyi durumdadır.(İİK m.114/1, 114/3)* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada
kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Basın: 131 84 02

MİLLETVEKİLİ DR. MUSTAFA CANBEY, ‘CAN DOSTLAR YAŞASIN’ PROJESİNE
DESTEK OLARAK, VAHŞİ YAŞAM ALANINDAKİ HAYVANLARI BESLEDİ
- CANBEY’DEN ‘CAN DOSTLAR’A DESTEK

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan
‘Can Dostlar Yaşasın’ isimli sosyal sorumluluk

projesi kapsamında, ilçe yönetimi ile birlikte sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de AK Parti
Edremit İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek proje
hakkında ilçe başkanı Ekrem Umutlu’dan detaylı
bilgi aldı.
Halen yoğun kar örtüsüyle kaplı vahşi yaşam
alanında yaşam mücadelesi veren hayvanlara ulaşan Canbey, beraberinde getirdiği mama ve gıda
maddelerini doğaya bıraktı.
Bazı köpekleri elleriyle besleyen Milletvekili
Canbey, “İlçe Başkanlığımızın başlattığı bu sosyal
sorumluluk projesi, siyaset üstü bir çalışmadır.
7’den 70’e herkesin destek olması gereken bu projeye bizler de elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz.
Zorlu kış aylarında can dostlarımızı unutmayalım” dedi.

BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI
AK Parti Balıkesir Tek Vücut

AK Parti Balıkesir’de 10 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen İl Kongresinde mevcut
Başkan Ekrem Başaran güven tazeleyerek
yeniden İl Başkanlığına seçildi. Kongrenin
ardından pazartesi akşamı İl Başkanı Ekrem
Başaran liderliğinde Avlu Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenen olağan yönetim
kurulu toplantısında İl Yönetim Kurulu asil
üyeleri, İl Yedek Yönetim Kurulu üyeleri, İl
Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, İl Parti
İçi Demokrasi Hakem Kurulu asil ve yedek
üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı bir araya geldi.
Yürütme Kurulunun açıklandığı toplantıda
tüm teşkilat fotoğraf çekilerek birlik ve beraberlik içinde tek vücut olduğunu bir kez
daha göstermiş oldu. Toplantıda konuşma
yapan İl Başkanı Ekrem Başaran; “Kurmuş
olduğumuz yeni il Yönetim Kurulumuzla
Kuva-yi Milliye Şehrimiz Balıkesir için güzel
projelere imza atacağız bunu yaparken de
gönülden gönüle köprüler kurmaya devam
edeceğiz. Önümüzdeki 2023 seçimlerine
kadar her an seçim olacakmış gibi tüm
Yönetim Kurulu üyelerimizden Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan İlçe Belediye Başkanlarımıza, İlçe
Başkanlarımıza, Meclis Üyelerimize, Kadın
ve Gençlik Kolları Başkanlarımızdan yönetimlerine teşkilat olarak ciddi, disiplinli ve
en önemlisi gayret ve samimiyetle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”
dedi.
İşte AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının yeni
A Takımı;
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İl Başkan
Vekili; Vahdettin Çiftçi
Teşkilat Başkanı; Mustafa ÇanakçıTanıtım Medya Başkanı; Hüseyin İlhanSeçim İşleri Başkanı; Yusuf Erarslan
AR-GE Başkanı; Ahmet AcaroğullarıMali ve İdari İşler Başkanı; Seyit Alper
Kaya-Sosyal Politikalar Başkanı; Nurten
ArslanÇevre, Şehir ve Kültür Başkanı; Nuri Çakmak
Yerel Yönetimler Başkanı; Cüneyt ErmişlerEkonomik İşler Başkanı; Sezai DoğanDış İlişkiler Başkanı; Cüneyit Kaba
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı;
Bekir Yurttekin
İnsan Hakları Başkanı; Hakan Aka-İl Sekreteri; Mehmet Fatih Beyoğlu-İl Kadın Kolları
Başkanı; Meral Cengiz
İl Gençlik Kolları Başkanı; Muhammed Zahid Bayram
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Sayfa 5

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

-

DİNİMİZ
İSLAM

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki,
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Günün Ayeti

Kim Allah’a ve
Peygamber’e itaat ederse
işte onlar, Allah’ın
kendilerine lütuflarda
bulunduğu Peygamberler, sıddıklar, şehidler ve
salih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel
arkadaşlardır!(Nisâ, 4/69)
Allâh Teâlâ şöyle buyurur:
“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed),
Mekke’deki (Kâbe)dir.”
(Âl-i İmrân, 96)Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi
ve sellem- de Ebû Zer -radıyallâhu anh-’ın
bir suâline cevap olarak yeryüzünde ilk inşâ
Cuma Hutbesi:

“İmanın Tadına Ermek: Allah ve
Resûlü’nü Sevmek”

Günün Hadisi

İnsanlar arasında adâletle
hükmetmekte sadaka sevabı
vardır. (Buhârî, “Sulh”, 11; Müslim,
“Zekât”, 56)

Günün Duası

Cenâb-ı Hakk’ın varlık âlemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir.
Sevgi; insanı Rabbine bağlayan, gönülleri
birleştiren, hayatı anlamlı kılan eşsiz bir
duygudur. Öyle ki, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle, samimi sevgi, Yüce Rabbimizin
varlığının delillerinden biridir.[1]
Sevilmeye en çok layık olan hiç şüphesiz
Allah Teâlâ’dır. Zira O “Vedûd”dur, sevgiyi
yaratan, sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. Bütün sevgilerin kaynağı O’dur. Tüm
kâinat, O’nun sevgi ve merhametiyle ayakta
durmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de “İman edenlerin Allah
sevgisi çok kuvvetlidir.”[2] buyrulur. Evet,
bir müminin kalbinde en değerli köşe,
Cenâb-ı Hakk’ın sevgisine ayrılmıştır. Mümin, Rabbini şartsız ve sınırsız bir biçimde,
ihlas ve ihtiram ile sever. Aynı zamanda,
Allah’ın sevgisine layık bir kul olabilme
gayreti taşır. Mümin, Allah’a duyduğu derin
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CUMA Günü Çıkan
Siyasi Gazete

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 )

(Ahmed b. Hanbel, 28, 338)

edilen mescidin Mescid-i Harâm, ikinci inşâ
edilenin ise Mescid-i Aksâ olduğunu beyan
buyurmuştur.
Rabbim belli güne kadar kıymetini ve değerini bilenlerden eylesin.
Gecesiyle gündüzüyle hayırlı Cum’a diliyoruz.
Dost. ءاقدصالا

sevgiyle tüm mahlûkata rahmet nazarıyla
bakar. Yaratılanı sever Yaratan’dan ötürü!

-

Değerli Müminler!

Aziz Müslümanlar!
Allah ve Peygamber sevgisi imandandır,
imanın lezzetine varmaktır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde
şöyle buyurur:
“Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah ve Resûlü’nü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah
için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de
öylece korkmak.”[3]

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

Ne mutlu Cenâb-ı Hakk’ın sevgisi gönlünde
yer etmiş olanlara! Ne mutlu Resûl-i Zişan
Efendimizin muhabbetiyle gözleri yaşaranlara! Ne mutlu bu kutlu sevginin gücüyle
birbirine kenetlenenlere!
Hutbeme son verirken geçen hafta hain
terör saldırısında şehit edilen kardeşlerimize, kahraman vatan evlatlarına Yüce Rabbimizden sonsuz rahmet; kederli ailelerine,
yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı
diliyorum. Cenâb-ı Hak bizleri şehitlerimizin
uğrunda can verdikleri mukaddesatımızdan
asla ayırmasın.

SAHİBİ
RAHMİ KİREÇ
HABER KORDİNATÖRÜ
Tel.: 662 65 55

“Allahümme

Allah’ım! Nimetlerine şükretmek ve Sana güzel bir
kulluk etmek istiyorum.

Müminin yüreği, Allah Resûlü (s.a.s)’in
sevgisiyle de doludur. Zira adı güzel kendi
güzel Peygamberimizi sevmek, bize onun
ümmeti olma şerefini bahşeden Rabbimizi
sevmenin gereğidir. Mümin bilir ki Peygamber Efendimizi sevmek, onun bize emanet
olarak bıraktığı yüce Kitabımız Kur’an’a ve
hikmet yüklü sünnet-i seniyyesine sımsıkı
sarılmak demektir. Onun yolundan gitmek,
onun sevdiklerini sevmek, onun ahlakı ile
ahlaklanmaktır.
“İman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir.” (Bakara, 2/165)

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-
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Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT ve Eşi Berna BULUT ile birlikte
Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ettiler.

Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT ve Eşi Berna BULUT ile birlikte Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret
ettiler.

Güğü Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil
Özcan; Dursunbey Kaymakamımız Sn. Rahmi Bulut ve Değerli Eşi
Katılımlarıyla TV. programıza katılan üyelerimize teşekkür belgelerini
taktim ettik.Derneğimize teşrifleri için sn. Kaymakamımıza teşekkür
ederiz.dedi.

Altıeylül Belediye
Başkanı Hasan AVCI;
Balıkesir’imizi Yüce Meclisimizde temsil eden Ak Parti
Milletvekillerimiz Adil Çelik,
Belgin Uygur, Yavuz Subaşı,
Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir’i ziyaret ettik.
Değerli Vekillerimize Meclis
çalışmalarında kolaylıklar
diliyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI;
Ankarada temaslarda bulundu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI; Cumhurbaşkanımız ve
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vekillerimize
ve milletimize hitaplarını dinledik. Bizler Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde ve her şartta bu aziz millete hizmet etmeyi sürdüreceğiz inşallah.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı Çanakçı
İlkokulu öğrencileriyle biraraya gelerek
sağlık çantasıdağıtımı gerçekleştirdi.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Çanakçı İlkokulu öğrencileriyle
biraraya gelerek sağlık çantası dağıtımı gerçekleştirdi.

