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BAŞKAN AVCI MUHTARLARLA BULUŞTU
li geçtiğini söyleyen Başkan Avcı, Altıeylül
Belediyesi’nin Sultan Alparslan Kültür Evi’nde
düzenlediği toplantıya başkanlık etti. Yapılan
istişareden memnun kalan muhtarlar, Altıeylül Belediyesi’nden talep ettiklerini dile
getirerek Başkan Avcı’yla verimli bir toplantı
gerçekleştirdiklerini söylediler.

BAŞKAN AVCI “DEVLET-MİLLET
İŞBİRLİĞİ İLE HAREKET ETMEMİZ
LAZIM” Kırsal merkez ayrımı yapmadan

BAŞKAN AVCI MUHTARLAR İLE BULUŞTU

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan
Alparslan Kültür Evi’nde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya gelerek
istişarelerde bulundu. Başkan Avcı’ya Altıeylül Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, Başkan
Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Fikrettin Kocaman, Kadir Uzun ve ilgili birim müdürleri de
eşlik etti.

MUHTARLAR TOPLANTIDAN
MEMNUN AYRILDI

Milli iradenin temel taşları olan muhtarlar,
sorunlarının çözümü ve vatandaşların devlet

hizmetlerine ulaşımında büyük rol oynuyor.
Muhtarların yerel yönetimlerle olan ilişkileri
de hizmetin vatandaşlara ulaşımında hatırı
sayılır bir yere sahip olmayı sürdürüyor. Bu
denli önemli bir görevi yürüten muhtarlar
ile yapılan istişarelerin her zaman verim-

hizmetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi,
özellikle kırsal mahalleler ile merkez mahalleler arasındaki farkı ortadan kaldırarak eşit
imkânlar ve eşit hizmet anlayışını benimsiyor. Bu sebepten ötürü de kırsal mahallelere büyük önem veriyor. Sultan Alparslan
Kültür Merkezi’nde Muhtarlar ile bir araya
gelen Başkan Avcı, muhtarların ve muhtarlık
işleriyle alakalı konuların daha hızlı, daha
verimli ilerleyebilmesi adına Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü’nü kurduklarını dile getirdi.
Daha rahat istişare yapabilmek ve pandemi
döneminde kalabalık gruplar halinde riske
girmemek adına 3 grup kırsal, 1 grup merkez
mahalle olmak üzere toplantıları sürdüreceklerini söyleyen Başkan Avcı “930 km2’lik bir
sorumluluk alanımız var. Bu yüzölçümü içerisinde de kırsal alanımız çok geniş. Dolayısıyla
bu alan içerisinde elimizden geldiği kadar
hizmet etmeye çalışıyoruz.

Büyükşehir’den Kırsal Atağı
Büyükşehir kırsal kalkınmaya büyük önem veriyor
Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet
Binasının açılını gerçekleştirdi

--- BBB tek bir çatıdan hizmet verecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir
merkezinde dağınık bir halde bulunan
birimlerini tek bir çatıda toplayarak
Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde
Ek Hizmet Binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan
Yücel Yılmaz, Balıkesir’e daha kaliteli
ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla dağınık birimleri bir

araya getirdiklerini ifade etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek
Hizmet Binasının açılışı gerçekleştirildi. Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı
Mahallesi 192. Sokak No:1 adresinde
hizmet verecek olan yeni ek hizmet
binasında, dağınık halde bulunan
birimler tek bir binada daha sağlıklı ve
düzenli bir şekilde Balıkesir’e hizmet
edecek. Bodrum ve terasla birlikte 7
katlı olan bina, yaklaşık 6 bin 750 metrekare kapalı alanda bulunuyor.
devamı sayfa 6’de
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Dursunbey Belediye Başkanı

Ramazan Bahçavan Marmara Belediyeleri
ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz Masa
Tenisi Turnuvası başlıyor.

Dursunbey Belediyesi
Raketini Kap Gel

Marmara Belediyeleri ile birlikte ortaklaşa
düzenlediğimiz Masa Tenisi Turnuvası
başlıyor. 14-19 Haziran tarihlerinde Dursunbey Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan yarışmalarda dereceye giren
sporcular İstanbul’da gerçekleşecek olan
finalllerde İlçemizi temsil edecek.
Başvurular - 7-11 Hazıran 2021
-Beyaz Masa -0266 662 36 62

Dursunbey Belediyesi
İlçemiz Cuma pazarında Zabıta ekiplerimizin
denetimleri aralıksız devam ediyor. . .
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KAVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 46 KOD
NUMARASI VE KİREÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 52 VE 78 KOD NUMARASI İLE PLANLANAN ORMAN YOLLARININ “YENİ YOL”
ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KAVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 46 KOD
NUMARASI VE KİREÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 52 VE 78 KOD NUMARASI İLE PLANLANAN ORMAN YOLLARININ “YENİ YOL”
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Kavacık Orman İşletme Şefliği 46 kod numarası ve Kireç
Orman İşletme Şefliği 52 ve 78 kod numarası ile planlanan orman yollarının “Yeni Yol” 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
:2021/293554
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 yapım işinin
a) Adı
:Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Kavacık Orman İşlet
me Şefliği 46 kod numarası ve Kireç Orman İşletme
Şefliği 52 ve 78 kod numarası ile planlanan orman yolla
rının “Yeni Yol”
b) Niteliği, türü ve miktarı
:Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Kavacık ve Kireç
Orman İşletme Şefliklerinde; 8+742 Km. B tipi Yeni
Orman Yolu Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Kavacık ve Kireç
Orman İşletme Şeflikleri
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 :23.06.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Alaçam Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı
Cad. No:68 Kat:2 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 % 75 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.
devamı sayfa 4’de
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KAVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 46 KOD
NUMARASI VE KİREÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 52 VE 78 KOD NUMARASI İLE PLANLANAN ORMAN YOLLARININ “YENİ YOL”
baştarafı sayfa 3’de
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 (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de

Basın: 138 80 23

Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Asfalt Sezonunu açtı. Ekipler
sezon açılışına Avşa Adası’ndan başlıyor.

Büyükşehir asfalt sezonunu açtı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı
Asfalt Sezonunu açtı. Ekipler sezon açılışına Avşa Adası’ndan başlıyor.
Kepsut İlçesi’nde bulunan asfalt tesislerinde yoğun bir sezona başlangıç yapan
ekiplerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Karesi Belediye

Başkanı Dinçer Orkan ve Balıkesir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi
Erdem eşlik etti.
Yoğun geçecek bir asfalt sezonunun açılışı
yaptıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Yol
medeniyettir, Büyükşehir Belediyesi de bir
medeniyet projesi. Balıkesir için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.
Sezon boyunca yoğun bir
şekilde mesai yapacak olan
ekip arkadaşlarına teşekkür
eden Başkan Yücel Yılmaz,
“Çalışırken şehrimizin ve
ülkemizin kaynaklarını
düşünmemiz lazım. Bunun
hepimizin ortak kaygısı olması lazım. Her biriniz bizim
için, bu şehir için çok değerlisiniz.
Kaliteli, hızlı, sağlam ve ekonomik çalışalım ama sizlere
bir şey olmasın, güvenliğinize çok dikkat edin. Sizlerin
nasıl canla başla çalıştığınızı biliyorum. Bu şehir için
hayatınızdan, ailelerinizle
geçirdiğiniz zamandan fedakarlık yapıyorsunuz.
Allah ayağınıza taş değdirmesin, asfalt sezonumuz
hayırlı, uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Sayfa 3

Dursunbey Belediyesi 2021
Mayıs Ayı 2. Oturum Meclis
Kararları

Belediyemiz 2021 Mayıs Ayı 2. Oturum
Meclis Kararları
Belediyemiz Meclisinin 24.05.2021 tarihinde yaptığı 2. oturum toplantının karar
özeti aşağıdaki gibidir.
Kamuoyuna duyurulur.
DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN
Mayıs / 2021 AYI 2. BİRLEŞİMİNE DAİR
24.05.2021 ( 60-61 ) TARİHİNDE
ALDIĞI KARARLAR
(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)
KARAR NO
KARAR-60
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.
maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi
gereğince, Kurumsal Kodlaması yapılan
her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi bazında madde madde
görüşülerek, Plan Bütçe komisyonca
oybirliği ile kabul edilen komisyon kararı
incelenmiş, alınan karar doğrultusunda
Dursunbey Belediyesi 2020 mali yılı idare ve kesin hesap cetvelleri aşağıda izah
edildiği şekilde madde madde okunup
oylanarak oybirliği ile kabulüne karar
verilmiştir.

61-Plan Bütçe Komisyonu tarafından
alınan karar ile mülkiyetleri Belediyemize
ait Bozyokuş Mahallesi 408 ada 31 parsel sayılı 277,98 m2 alanlı taşınmaz ile
408 ada 32 parsel sayılı 263,33 m2 alanlı
taşınmazın satılması uygun görülmüş
olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun
18 (e) maddesine istinaden alınan kararın geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir. . Haber:S.Mercan
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Çınarlıpınar’ı Güzel
Günlere Hazırlıyor

Çınarlıpınar’ı Güzel Günlere Hazırlıyor
Hemşehrilerimizin piknik için sıklıkla
tercih ettiği Çınarlıpınar piknik alanında
başlattığımız çalışmalar, bu alanı daha
kullanışlı hale getirecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce projelendirilen alan
3.500m²’den - 6.000 m²’ye çıkarılıyor.

Çatılı piknik masaları, hazır mangal sistemleri, oyun alanı, lavabo ve tuvaletler,
aydınlatma ve kamera sistemleri gibi tüm
detayların planlandığı Çınarlıpınar’da
daha nitelikli, güvenli ve huzurlu piknik
yapabilmeniz için titizlik ve gayretle çalışıyoruz.

Tesviye ve yeşil alan çalışmalarına başlanan piknik alanımız, önümizdeki günlerde
hemşehrilerimizin hizmetinizde olacaktır
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ALAÇAM, ARDIÇ VE ODAKÖY ORMAN
İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 10+800 KM SANAT YAPISI
ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ALAÇAM, ARDIÇ VE ODAKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 10+800 KM SANAT YAPISI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ALAÇAM, ARDIÇ ve ODAKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 10+800 KM SANAT YAPISI 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
:2021/284713
1-İdarenin
a) Adı
:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜT
ÇELİ 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 yapım işinin
a) Adı
:ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ALAÇAM, ARDIÇ ve
ODAKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA
10+800 KM SANAT YAPISI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALAÇAM, ARDIÇ ve
ODAKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA
10+800 KM. SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Alaçam Orman İşletme
Şefliği, 23 ve 24 Kod nolu, Ardıç Orman İşletme Şefliği 11
Kod nolu ve Odaköy Orman İşletme Şefliği 510 Kod nolu Orman Yolları
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 :22.06.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Alaçam Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail
Dayı Cad. No:68 Kat:2 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 2796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerindebenzer iş gupları tebliğinde yer alan A / IV. Grupİçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya A / V. Grup Karayolları
işleri ( Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilcektir.
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.
devamı sayfa 4’de
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ALAÇAM, ARDIÇ VE ODAKÖY ORMAN
İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 10+800 KM SANAT YAPISI
baştarafı sayfa 3’de
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 (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar
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Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet
Binasının açılını gerçekleştirdi

Sayfa 5

DURSUNBEY FOLKLOR ARAŞTIRMA EĞİTİM VE
TURİZM DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DURSUNBEY FOLKLOR ARAŞTIRMA
EĞİTİM VE TURİZM DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 26.06.2021 Cumartesi günü Bozyokuş
Mah. Portakal Sokak No 2 deki Hıdırlık
mevkii Barana evi ve Bahçesinde saat
14.30 yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03.07.2021 Cumartesi günü
aynı gündem,aynı yer ve saatte ekseriyet aranmaksızın yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin Genel Kurula
Katılmaları ilanen rica olunur.
10.06.2021
Ali İnce
Yönetim Kurulu Başkanı
GÜNDEM

:

..Açılış ve Yoklama,
..Kongre Divan Heyeti Seçimi,
..Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
..Yönetim Kurulu Raporu,Hesap Bilan
çosu
ve Bütçenin okunup ibrası,
..Denetim Kurulu Raporunun okunması
ve ibrası,
..Yönetim Kurulu 5 Asil 5 Yedek üye ile,
..Denetim Kurulu 3 Asil 3 Yedek üyenin
Yaklaşık 300 personelin hizmet verebileceği Ek Hizmet Binasında; Başkanlık ve
Genel Sekreterlik çalışma ofisleri, konferans salonları, toplantı salonları ve bir de
Fırıntaş Kafe bulunuyor. BAŞKAN ORKAN:
ÇOK MANTIKLI VE DOĞRU BİR KARAR
Yapısı gereği büyük olduğu için Büyükşehir
Belediyesi’ne yakışan bir bina olduğunu
söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer
Orkan “Merkezde bulunan ek hizmet binalarının burada toplanması çok mantıklı
ve doğru olmuş. Merkezde gelip gitmek
ve park sorunu hep bir problemdi. Buraya
gelen insanlar, işlerini çok rahat bir şekilde
park sorunu yaşamadan halledebilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel
Yılmaz’a da çok teşekkür ediyoruz, böyle
bir binayı Karesi ilçemize kazandırdığı için.
Bu binanın; çalışanlarına, Balıkesir’imize,
Karesi’mize hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.
DAĞINIK OLAN BİRİMLER BİR ARAYA TOPLANDI İl genelinde dağınık halde bulunan
birimleri ek hizmet binalarında bir araya
toplayarak vatandaşlara daha kaliteli ve
ulaşılabilir bir şekilde hizmet verebilmeyi
amaç edindiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
“Edremit’te 8 ayrı noktada personelimiz,
vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyordu. Bütün Körfez’in ana konuşlanmasını
Edremit’te, tek bir yerde topladık. Onu da
geçtiğimiz yıl tam bugün açtık. BSahile
yakın, insanların kolayca gelip gidebilecekleri, devlete yıllarca hizmet etmiş bir binanın tahsisi ve tadilatı bittikten sonra güzel
bir binayla Bandırmalı vatandaşlarımıza,

onlara yakışır bir şekilde hizmet etmeyi
düşünüyoruz.” dedi.
BAŞKAN
YILMAZ:
BALIKESİR TÜM
ÖZELLİKLERİYLE TANINACAK
Büyükşehir
Belediyesi’nin
merkezde dağınık bir şekilde
olan birimleri,
Kızılay binasında
toplayarak Ek
Hizmet Binası
oluşturduklarını ifade eden Başkan Yücel
Yılmaz “Farklı noktalarda hizmet veren dağınık birimlerimizin hepsini buraya taşıdık.
Bütün çalışmalarımızı vatandaşımıza daha
kaliteli hizmet nasıl veririz, onların şehirdeki konforunu nasıl hissederiz diye yapıyoruz. Giyimimizle, kuşamımızla vatandaşla
kurduğumuz ilişkiyle her açıdan şehre
yakışır olmalıyız. Ben iddialıyım. İddiamızda şu: 2024 yılı geldiğinde Türkiye’de,
Balıkesir’i tüm özellikleriyle tanımayan çok
az insan kalacak. Balıkesir dediği zaman;
yeşil, güzel, tarımı, turizmi olan, esnafı
güler yüzlü, huzurlu, güvenli, insanların
çocuklarını okutmak istedikleri, hastanede
rahat edebileceklerini bildikleri, eğlenmek
istediklerinde eğlenebilecekleri, yeşil görmek istediklerinde pikniğe gidebilecekleri
kaliteli bir şehir olarak akla gelecek. Ek
hizmet binamızda da güler yüzümüz, hizmet odaklı anlayışımızla vatandaşlarımıza
hizmet vereceğiz.” diye konuştu.

seçimi,
..Dilek Temenniler,
..Kapanış.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 139 1404

Kaymakamımız Rahmi BULUT
Süleler Mahalle sakinleri ile bir
araya gelerek sorunlarını dinledi

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Süleler İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek sağlık çantası
dağıtımı gerçekleştirdi. Sonrasında mahalle
sakinleri bir araya geldi.
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIĞI DURSUNBEY 12 DERSLİKLİ ÜÇEYLÜL İLKOKULU YAPIM İŞİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

DURSUNBEY 12 DERSLİKLİ ÜÇEYLÜL İLKOKULU YAPIM İŞİ 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
:2021/308311
1-İdarenin
a) Adı
:VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI
b) Adresi
:Karesi Mah. Dokumacılar Sk. No:7 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası
:2662435800 - 2662458027
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 12 DERSLİKLİ ÜÇEYLÜL İLKOKULU YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:1 Adet (B+Z+2 KATLI ) 12 DERSLİKLİ 2020 TİP PROJELİ
OKUL yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Balıkesir İli Dursunbey ilçesi Cebeci Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) 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
:07.07.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
:Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/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
% 90 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:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER
ALAN B/III GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR5. 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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar

www.ilan.gov.tr’de
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ALTIEYLÜL’DE HAYAT
BOYU ÖĞRENME

ALTIEYLÜL’DE HAYAT BOYU ÖĞRENME
Altıeylül Belediyesi’nin de katılımlarıyla
geçekleşen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen 1-7 Haziran “Hayat Boyu Öğrenme
Haftası” sergisi 10Burda AVM’de Balıkesirlilerin beğenisine sunuldu.

“HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI”
Altıeylül Belediyesi, sorunu kaynağında
ve henüz sorun ortaya çıkmadan çözmeyi hedefliyor. Bu kapsamda özellikle
ALGEM(Altıeylül Gelişim Merkezi) birimi aracılığıyla yürütülen faaliyetler göze çarpıyor.
ALGEM’in açtığı meslek edindirme kurslarından mezun olan kursiyerler iş hayatına
daha tecrübeli ve daha özgüvenli başlıyor.
Meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin el emeği göz nuru
ürünleri “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” sergisi kapsamında 10Burda AVM’de sergilenirken yaşadıkları mutluluk görmeye değerdi.

ALGEM ÜRETİME DESTEK OLUYOR
Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı
olan ALGEM ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın
yanı sıra düzenlediği kurslar ile de özellikle kadınların yanında olmayı sürdürüyor.
Meslek edindirme kurslarının kadınların iş
hayatındaki rolünü değiştirdiğini daha önce
de görmüştük.
ALGEM aracılığıyla gerçekleşen kurslarda
da Altıeylül’de yaşayan kadınlarımızın iş
hayatındaki rolü tamamen değişti.
2020-2021 eğitim öğretim yılında kurslara
katılan 36 kursiyer El Sanatları ve Giyim Üretim Teknolojisi alanında el emeği göz nuru
ürünlerini tüm Balıkesirlilere sergilediler.
Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan ALGEM ile de kadınlarımızın üretime olan büyük katkıları bir kez daha kanıtlanmış oldu
Haber:S.Mercan
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Sayfa 7
-

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

İman edenler, hicret
edenler, Allah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar
Allah’ın rahmetini
umarlar. Allah, çok
bağışlayandır, çok
merhamet edendir.
(Bakara, 2/218)

Günün Hadisi
Kim bir kötülük
görürse onu eliyle
değiştirsin. Eliyle
değiştirmeye gücü
yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü
yetmezse en azından
kalben karşı koysun.

-

Cuma Hutbesi: “İslam Zararlı Alışkanlıkları Yasaklar”
“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”
(Bakara, 2/195.)
Muhterem
Müslümanlar
Yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, dinin
ve neslin korunmasını emretmiştir. Sağlıklı
ve huzurlu bir hayat için yararlı ve temiz şeyleri helâl,
zararlı olanları da haram kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını
örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin insana
emanet olarak verdiği canları heba etmekte hem de
hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir.
Aziz Müminler!
Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı alışkanlıkların başında sigara gelmektedir. İçinde birçok zararlı
maddeyi barındıran sigara, vücudu yavaş yavaş imha
etmektedir.
Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek başta
kendisi ve ailesi olmak üzere etrafındakilerin sağlığını
tehlikeye atmaktadır. Ne hazindir ki ülkemizde her yıl
yüz binden fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Hâlbuki Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”[1]
Kıymetli Müslümanlar!
Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan
sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu
bilimsel olarak ortaya koymuştur. Hem içene hem de
çevresine verdiği zararlar göz önüne alındığında sigara içmenin Allah’ın koyduğu sınırları ihlal anlamı taşıdığı açıktır. Dolayısıyla bir Müslümanın pek çok zararı
bünyesinde bulunduran sigarayı içmesi caiz değildir.

(Müslim, “Îmân”, 78)

Öte yandan, malımızı saçıp savurmak, sorumsuzca
harcamak israftır. İsraf ise dinimizce haram kılınmıştır.
Cenâb-ı Hak, “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü
Allah israf edenleri sevmez.”[2] buyurarak ölçülü davranmamızı, nimetlerin değerini bilmemizi ve israftan
kaçınmamızı emretmiştir.
Peygamberimiz (s.a.s), çoğu insanın kıymetini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu bize haber
vermiştir.”[3]

Allah’ım! Bizi iman
ziynetiyle süsle. Bizi
hem doğru yolda
olan hem de doğru
yolun rehberleri olan
kimseler eyle.

O halde, sağlıklı bir nefesin ve sıhhatli bir bedenin kıymetini bilelim. Salgın hastalık sürecinde artan duyarlılığımızı sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda
da devam ettirelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin
bu tür tuzaklara düşmemesi için milletçe mücadele
edelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller yetiştirmek
için hep birlikte gayret gösterelim.

Günün Duası

Nesâî, “Sehv”, 62)

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

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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Çınarlıpınar’da Çınar Seferberliği Kurban Bayramında
hemşehrilerimizin hizmetine
sunacağımız Çınarlıpınar
mesire alanında çalışmalarımız devam ediyor. 30 adet
boylu Çınar ağacını ağaç
sökme makinesi ile taşıyarak
yerleştirdiğimiz alanda peyzaj
çalışmaları da sürüyor...

Büyükşehir üreticilere damızlık koç dağıttı
BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR KUZUSU MARKA OLACAK

Büyükşehir üreticilere damızlık koç dağıttı

“Koyunlarda Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi
üreticilere, kura ile yüzde 75 hibeli damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda
“Koyunlarda Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında 50 ila 100 arasında merinos dişi hayvana sahip olan üreticilere yüzde 75 hibe ile

Dursunbey Belediyesi
Terminal kavşağı tamam

Dursunbey Belediyesi Terminal kavşağı tamam
Geçtiğimiz haftalarda peyzaj çalışmalarına başladığımız Terminal Kavşağında yeşil alan çalışmalarını tamamlandı. 5️.0️00 m2
çim alanın oluşturulduğu kavşakta, binlerce çalı türü bitki ve
boylu ağaç toprakla buluşturuldu. Işıklandırma çalışması da
yapılan kavşak İlçemize hayırlı olsun...

damızlık koç dağıtımında bulundu. Koyunlarda verimliliği artırmak,
sürülerde kan değişimi sağlamak ve bu sayede daha kaliteli sürüler
elde etmek amacıyla; Bigadiç, Sındırgı, Susurluk ve Savaştepe’de
yetiştiricilik yapan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerine kura
ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen
merinos ırkı damızlık 165 koç, Başkan Yücel Yılmaz’ın katılımıyla
gerçekleştirilen törende dağıtıldı. Çu yıl ise 4 ilçede daha 165 koçun
dağıtımını gerçekleştirerek toplamda 6 ilçede 259 koç dağıtıldı.

Kaymakamımız Rahmi BULUT Süleler
İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek
sağlık çantası dağıtımı gerçekleştirdi.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Süleler İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek sağlık çantası dağıtımı gerçekleştirdi. Sonrasında mahalle sakinleri bir araya geldi.

