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Büyükşehir, Ayvalık’ta
yaraları sarıyor çalışmaları sürdürüyor

-- Büyükşehir, Ayvalık’ta yaraları
sarıyor-- Büyükşehir, Ayvalık’ta
çalışmaları sürdürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye
Başkanı Mesut Ergin ile birlikte
yaşanan afet sonrasında ilçede devam
eden çalışmaları inceledi. Bölgede
kullanılması için tekne römorku
yaptırılması talimatı veren Başkan
Yılmaz, Büyükşehir’in bölgede gerekli çalışmaları yaptığını, yapmaya da
devam edeceğini söyledi.
Geçtiğimiz Cuma günü sabahın

erken saatlerinde Ayvalık ve çevresinde meydana gelen şiddetli fırtına
ve yağışın sebep olduğu olumsuzluklar; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
öncülüğünde Ayvalık Belediyesi ile
koordineli çalışılarak bir bir gideriliyor. İlk andan itibaren enkaz kaldırma ve su baskını olaylarına hızlı bir
şekilde müdahale eden Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı,
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı
ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
Zabıta Daire Başkanlığı ile BASKİ’ye
bağlı ekipler aralıksız çalışarak olumsuzlukları gideriyor.

Bismillahirrahmanirrahim

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ORKANMOBİL KÜTÜPHANE ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANIYOR

MOBİL KÜTÜPHANE ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANIYORKaresi
Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Alt ve üst yapı
hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de
imza atan Karesi Belediyesi, Karesi Mobil Kütüphane çalışmalarına başladı.
Karesi Belediyesi tarafından hazırlıkları süren Mobil Kütüphane ile
özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaşılması hedefleniyor.
Kütüphane ile çocuklara sadece kitap değil, çeşitli eğitici oyun ve
etkinlerde ulaştırılacak. Karesi Belediyesi geleceğimiz olan çocuklara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

DURSUNBEY ‘DE ŞAKAYIK GÜLLERİ
KORUMA ALTINA ALINMALI

Türkiye’de koruma altında tutu
lan kırmızı şakayıklar, Dursun
bey’de Palamut dağlarındaki
şakayıklar koruma altına alınsın.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü tarafından korunan
ayı gülünü koparana 60 bin 163
lira Halk arasında “ayı gülü” ya da “kızıl lale” olarak bilinen, düğün
çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Palamut dağında mayıs ve
haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor.
Mora yakın pembe ve kırmızı renklerde açan, Latince adı Paeonia
Muscula ve Paenoia Turcica olan çiçeğe halk arasında ‘Ayı Gülü,
Kızıl Gül’ gibi farklı isimler veriliyor. Türkiye’de bilinen diğer adı ise
şakayık.
Haber:S.Mercan

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Güreş camiasının tanınan isimleri değerli programcı Recep Tosun
ile Akdenizin Başpehlivanları sayfası Halil Bağdat’ı AK Parti İlçe
Başkanımız Yusuf Hocaoğlu ile birlikte belediyemizde ağırladı.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan;
Karesi’mize yakışan hizmetlere devam!
Millet Bahçesi’nde artık sona
geldiğimiz çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz.
Millet Bahçemiz yaz aylarında hemşehrilerimizin rahat
nefes alacağı bir yer olacak.
dedi
Haber:S.Mercan
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BGC’DEN JANDARMAYA ZİYARET
SAHTE BASIN KARTI KULLANIMINA
KARŞI ORTAK MÜCADELE...

BGC’DEN JANDARMAYA ZİYARET
SAHTE BASIN KARTI KULLANIMINA KARŞI
ORTAK MÜCADELE...
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, İl Jandarma Komutanı
Kd. Albay Dr. Tarık Hekimoğlu’nu ziyaret etti.
Buluşmada, ilimizdeki basın mensuplarıyla
Jandarma teşkilatı arasındaki ilişkiler ele
alındı.
BGC Başkanı Demir, resmi kurum ve kuruluşlara kayıtları olmayan sözde medya organları
adı altında düzenlenen basın kartı ve araç
görev kartı kullanımına dikkat çekti.
Yürürlükte olan basın kartı örneklerini Kd.
Albay Dr. Tarık Hekimoğlu’na yazı ekinde
sunan Demir, ilimizde bunun engellenmesi
amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
hassasiyetinden memnuniyetini dile getirdi.
Balıkesir Basınına ve basın emekçilerine
karşı gösterdiği yakın ilgiye teşekkürlerini
ilettiği İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Dr.
Tarık Hekimoğlu’na, cemiyet yayınları arasındaki “15 Temmuz Balıkesir Manşetler” kitabını takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Hekimoğlu ise, gazeteciliğin önemine değinerek, işini mesleğinin ilkeleri doğrultusunda
yapan gazetecilere görevlerinde başarı diledi.
Haber:S.Mercan
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Sayfa 2

DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ VE CİVANA ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI

DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ VE CİVANA ORMAN İŞLETM ŞEFLİKLERİNDE ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ ve Civana Orman İşletme Şefliklerinde Orman Yollarında Sanat Yapısı 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
:2021/282714
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 Akdağ ve Civana
Orman İşletme Şefliklerinde Orman Yollarında Sanat Yapısı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:Akdağ ve CivanaOrman İşletme Şefliği Orman Yollarında
19+800 Km. Sanat Yapısı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ ve Civana Orman
İşletme Şefliklerinde
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:14.06.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Dursunbey Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail
Dayı Cad. No:68 Kat:1 10800 Dursunbey/BALIKESİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
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.
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
% 50 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 yayımlanan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A / IV. Grup İçme kullanma suyu ve kanalizasyon işleri veya A / V. Grup Karayolları
işleri (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği ve/veya İnşaat Mühendisliği
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.
devamı sayfa ‘de
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Sayfa 3

Diyanet işleri Başkanlığımızın Yurt
DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞ VE CİVANA ORMAN İŞLETME
dışında
ve yurt içinde çalışmaları hız
ŞEFLİKLERİNDE ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI
kesmeden devam ediyor.

baştarafı sayfa 2’de
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 (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Basın: 137 69 06

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI EKREM BAŞARAN “ESNAFLARIMIZIN TALEBİNİ ANKARA’YA İLETECEĞİZ”
ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanacak olan
hafta sonlarında da izin verilmeyeceği,
17 Mayıs - 1 Haziran arası ise kademeli
normalleşme döneminde kahvehane,
kıraathane, kafe, çay bahçesi ve restoran gibi bazı bölümleri açık olan esnafımızın faaliyetlerine geçici olarak ara
verilmesine devam edileceği ” genelgesi hakkında esnaf ve oda temsilcileri ile
görüşmelerde bulunduk” dedi.
Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem
Başaran, “Ak Parti İl Teşkilatı olarak,
hizmet sektöründe yer alan Balıkesir
Lokantacılar Oda Başkanımız ve Kahveciler Oda Başkanımız ve esnaflarımız ile yaptığımız görüşmelerde esnaf
arkadaşlarımızdan gelen, “Kapalı ortam
sayılan “AVM”lerin belli saat aralığında
açılabilecek iken , çay bahçesi, cafe,
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan
kahvehane ve restoranların açık olan
Kademeli normalleşme genelgesi ile
yerlerinde bile hizmet vermesinin erteilgili Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem lenmesine yönelik şikayetlerin dikkate
Başaran önemli açıklamalarda bulundu. alınması, kontrollü de olsa mekanlarını
açabilme hakkının kendilerine de tanın- BAŞARAN: “ESNAFLARIMIZIN TALEması ile ilgili taleplerini MilletvekilleriBİNİ ANKARA’YA İLETECEĞİZ”
miz ve Teşkilat Birimlerimizle Ankara’ya
iletilmesi ve tekrar değerlendirme
- KAPSAM GENİŞLETİLMELİ: Ak Parti
yapılması konusunda çalışma yaptık”
Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ba- şeklinde konuştu.
lıkesir esnafının Kademeli normalleşme
sürecinde, AVM’lere tanınan hakkın,
Ak Parti olarak 19 yıldır, ülkemizin
kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahkalkınması için büyük yatırım ve hizçesi ve restoran gibi bazı bölümleri
metlere imza attıklarını belirten Başkan
açık olan esnafımıza da tanınması ile
Başaran, “Uluslararası mağduriyetin
ilgili talebini Ankara’ya mutlaka iletemerkezine oturan Pandemi salgını,
ceklerini söyledi.
dünya da olduğu gibi ülkemizde de
üreticilerimizi, esnafımızı ve vatandaşKoronavirüs salgınıyla mücadele kaplarımızı büyük sıkıntıya soktu.
samında uygulanan tam kapanma
süreci 17 Mayıs itibariyle sona ererken
Mücadelemiz bu konuda devam ediyar.
Türkiye, kademeli normalleşme döneAk Parti olarak, koştuk koştuk ipi gömine girdi.
ğüslemeye az kaldı.
İçişleri Bakanlığı’nın, 81 İl Valiliğine
“Kademeli Normalleşme Tedbirleri” ko- Bizler, her zaman mazlumun ve mağdunulu genelgesini değerlendiren Ak Parti run yanında yer aldık. Partimiz, bundan
sonra da Esnafımızdan gelen talepleri,
Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran,
“Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi pandemi sıkıntısı da gözetilerek mutlaka buna göre değerlendirecektir” şek10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet
linde konuştu.
gösterebileceği, hafta sonları kapalı
AK PARTİ BASIN BÜROSU
olacağı, marketlerde zorunlu temel

Diyanet işleri Başkanlığımızın Yurt dışında ve yurt içinde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bu itibarla Diyanet işleri Başkanlığı yut
çapında Gençlik manevi danışmanlığı
birimi oluşturdu
Tüm illerimizde ve ilçelerimizde göreve
başlayan Gençlik manevi danışmanları
gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak
onlara en güzel bir şekilde örnek olmak
onları geleceğe hazırlamak için çalışmalarına durmadan devam etmektedir.
İlçemizde Dursunbey müftülüğü Diyanet
Gençlik merkezinde bu göreve çarşı camii imam Hatibi Âdem HÜNER hocamız
getirilmiştir.
Görevinde Adem Hüner hocamıza başarılar dileriz.
Haber:S.Mercan

TRT 1’de yayınlanan Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması’nda 1. olarak bizleri
gururlandıran hemşehrimiz M

Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz -Dursunbey Belediye
Başkanı Ramazan
Bahçavan
TRT 1’de yayınlanan
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda 1. olarak bizleri gururlandıran hemşehrimiz Muhammed İsmail
Demirel’i tekrar gönülden tebrik ediyorum.
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KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜDURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ, Çamlık ve Civana Orman İşletme Şefliklerinde B tipi
Yeni Orman Yolu 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
:2021/278966
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 Akdağ, Çamlık
ve Civana Orman İşletme Şefliklerinde B tipi Yeni Orman Yolu
b) Niteliği, türü ve miktarı
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ, Çamlık ve Civana
Orman İşletme Şefliklerinde 22+251 KM.’lik B tipi Yeni Orman Yolu Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, Akdağ Orman İşletme
Şefliği 069, 073 Kod No.lu, Çamlık Orman İşletme Şefliği 069 Kod
No.lu ve Civana Orman İşletme Şefliği 308 Kod No.lu Orman Yollarında
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :21.06.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Dursunbey Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı
Cad. No:68 Kat:1 10800 Dursunbey/BALIKESİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
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.
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
% 50 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 yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) Alt Yapı İşlerden
V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği
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.
devamı sayfa 5.de

Sayfa 4

DİNİMİZ İSLAM
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

Rabbinin Kitab’ından sana vahyedileni oku! Onun kelimelerini
değiştirecek hiç kimse yoktur.
Ondan başka bir sığınak
da bulamazsın.
(Kehf, 18/27)

Günün Hadisi
İnsanların Peygamberlerden
öğrenegeldikleri sözlerden biri de,
‘Utanmazsan dilediğini yap.’
sözüdür.
(Buhârî, “Ehâdîsu’l- Enbiyâ”, 54)

Günün Duası

Allah’ım! Şeytanı, bizden uzak tut.
Şeytanı, beni nimetlendireceğin
evlatlarımdan uzak tut.
(Buhârî, “Deavât”, 54)

Balat
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KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
baştarafı sayfa 4’de 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 (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar

İHALE İLANI

www.ilan.gov.tr’de

Basın: 137 63 12

İHALE İLANI DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve
45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

DİNİMİZ
İSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“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

İHALELERE KATILMA ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen 5 adet belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak en geç 09/06/2021 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Belediye Başkanlığına getirilmesi;
1-Başvuru Dilekçesi ve Geçici Teminat Makbuzu.
2-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, ( Belediye Başkanlığından )
3-Özel kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin
nüfus kayıt, örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)
4-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirkülerin aslı veya
sureti ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ( İkametgahı İlçe dışında olanlar)
NOT:İhale şartnamesi ve ekler mesai saatleri içinde Belediye Tahakkuk Tahsilat servisinden ücretsiz alınabilir.
Ayrıca belediyemizin www.dursunbey.bel.tr internet adresinden şartnamelere ulaşabilirler.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Basın: 138 14 28

Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

www.balatgazetesi.com
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Altıeylül Belediye Başkanı
Hasan AVCI
Türk demokrasi tarihinin kara
lekesi #27Mayıs darbesi
ülkemize ve insanlığa sebep
olduğu utançla tarihten
silinmeyecektir. Bu vesileyle
demokrasi şehitlerimizirahmetle anıyoruz.#27Mayıs1960

Dursunbey’li Hemşehrimiz Sayın Muhammed İsmail Demirel hocamız
TRT 1 de Kur’an’ı Kerim yarışmasında gün birinciliği, sonrası yarı
finali geçerek FİNAL’de birinci oldu.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı
Ak Parti Milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Belgin Uygur ile birlikte açılış için
son hazırlıklarını yaptığımız Hasan Can
Kültür Merkezimiz, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk Yaşam Kompleksimiz ve Algem
Binamızda devam eden çalışmaları inceledik. Güzel ilçemiz için gayretlerimiz
sürecek ve sosyal Belediyecilik anlamında Altıeylül’ümüze değer katacak projelerimiz yakında vatandaşlarımıza hizmet
vermeye başlayacak inşallah.

Dursunbey Kaymakamı Rahmi BULUT

Covid-19 denetimlerini hayatın her alanını kapsayacak
şekilde kararlılıkla sürdürüyor.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Tam kapanma döneminde tedbirlere uyarak salgın hastalığın yayılımını önemli ölçüde yavaşlattık. Ancak normal hayata dönebilmemiz için
vaka sayılarının daha da düşmesi gerekiyor.
Kurallara uyarak, tedbirleri esnetmeden aynı dikkati göstererek normal hayata hep birlikte ulaşalım.
Ekiplerimiz, Covid-19 denetimlerini hayatın her alanını kapsayacak
şekilde kararlılıkla sürdürüyor.
Haber:H.Öztürk

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma
yarışmasında 1.ci olan hemşehrimiz
hafız Muhammed İsmail DEMİREL
Kaymakamımız Rahmi BULUT’u
makamında ziyaret ettiler.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında 1.ci olan hemşehrimiz hafız Muhammed İsmail DEMİREL ve kardeşi hafız
Abdulbâki DEMİREL, Kaymakamımız Rahmi BULUT’u makamında ziyaret ettiler.
Haber:H.Öztürk

