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Bismillahirrahmanirrahim

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balıkesir Şube
2. olagan Genel Kurul Toplantısı, Genel Başkan Abdurrahman Kaan
ve yönetim kurulu üyeleri katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Balıkesir Şubesi 2. olagan Genel Kurul Toplantısını, Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve yönetim kurulu üyeleri katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Yapılan seçimler neticesinde güven tazeleyen Erdem Özer ve
seçilen yönetim kurulunu tebrik ediyor kendilerine başarılar diliyoruz.MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın katılımlarıyla
gerçekleşen MÜSİAD Balıkesir Hizmet Binası Temel Atma Töreni’yapıldı

Bilim TIR’ı Kocaavşar’da

Bilim yolculuğuna başlayan Mobil Robotik Kodlama, Bilim ve Kültür
TIR’ının bu kez durağı Karesi, Kocaavşar Mahallesi oldu.

Bagiad Balıkesir·
T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından desteklenen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklığında
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz “Mobil
Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi“ isimli projemizin açılış
töreni gerçekleştirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Hüseyin DENİZ, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sn. Cemalettin CANLI, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sn. Hüseyin AŞIK ve ilgili kurum
müdürlerinin katıldığı törende Genel Sekreterimiz Sn. Hakan TUR

ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz hazır bulundular. Tüm misafirlerimize katılımları için teşekkür ederiz.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI

Projenin amacının fırsat eşitliği sağlamak ve farkındalık oluşturmak
olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, “Projeyle öğrencilerimizin okuyarak kazandıkları teorik bilgileri yaşayarak öğrenmeleri ve pekiştirmelerini sağlayacağız. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.#robotikkodlama
#3D #tasarım #keşfet #eğitim
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ VE SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
ORMAN YOLLARINDA 5+800 KM SANAT YAPISI
ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ VE SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 5+800 KM SANAT YAPISI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Erzurum’a
tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı
Jandarma Teğmen Yasin ÖZDEMİR’i
makamında kabul ederek ilçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, yeni görev
yerinde başarılar diledi. Haber:H.Öztürk

Dursunbey Kaymakamlığı

·

Kaymakamımız Rahmi BULUT Şabanlar
Mahallemizde ikamet eden şehit babası
Bayram ERYILMAZ ‘ı ve yıldırım düşmesi
sonucu hayatını kaybeden Halime ÖZER
‘in ailesine taziye için ziyarette bulundu.
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ ve SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 5+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
:2021/348214
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 KİREÇ ve SOĞUCAK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 5+800 KM SANAT YAPISI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:5+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 KİREÇ ve
SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:05.07.2021 - 14:30
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 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.
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 3’de
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ VE SOĞUCAK ORMAN İŞLETME
ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 5+800 KM SANAT YAPISI
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

Sayfa 3

Dursunbey Belediyesi’
Çevre düzenlemelerine
devam ediyor

Basın: 139 58 96

TÜRK OLMAK SUÇ MU?

TÜRK OLMAK SUÇ MU?
Bu yazı, soyunu ve neslini bilmeyenlere ve unutanlara ithaf edilmiştir.
Dünya mahkemesinde bir
hâkim, Türk’ü yargılıyor.
Hâkim yerine oturdu. Salondakiler ayakta. DuruşFARUK BALCI
ma başladı. Sanık kim mi?
Tabi ki Türk... Suçları ne mi? Saymakla
bitmez.
Hâkim dedi ki: Hey... Türk ayağa kalk.
Türk cevap verdi: Türk milleti zaten
ayakta
Hakim sinirlendi: Suçlusun..
Türk haykırdı: Neymiş suçum?
Hâkim sırıtarak: Türk olman yeterli suç
zaten.

Türk dayanamadı: Evet Suçluyum.
1.Dünya savaşı yıllarında Ermeni çetelerce öldürüldüm ama yine de suçlu
benim.
Bu da bir şey mi? Almanya’da diri diri
yakıldım ama suçlu benim. Kıbrıs’ta küvette öldürülen yine benim fakat suçlu
da benim.
Hâkim şaşkın: Demek itiraf ediyorsun?
Türk dedi ki: Evet itiraf ediyorum. -30
derecede vatanımı savundum.
Suçluyum. Gece yarısı arabamı yaktılar, suçluyum. Kaçak elektrik kullananların faturalarını da ben ödedim,
ama yine ben suçluyum. Çanakkale’yi
geçilmez yapan benim, ama onda da
suçluyum.
Hâkim: Bak sen. Neler de bilirmiş?.
Türk: O da bir şey mi. Yunanı İzmir’de
denize döken var ya. Vallahi o da benim. Bilir misiniz 1453 ü?
İşte o tarihte gemileri karadan yürütüp İstanbul’u alan var ya? İşte o benim hâkim bey. Almakla da kalmadım.
Konstantin’i İstanbul yapan da benim.
Hâkim: Küstah herif... Sus.
Türk: Türk susmaz hakim bey. Hele bir
eylemim var ki...
Hâkim: Neymiş?

Türk:1071 deki eylemimi dünya unutmadı. Hani Romen Diyojen’i yenip
Anadolu’yu Türk yurdu yapmıştım.
Hâkim: Demek sen yaptın.
Türk: Bu da birşey mi... Hani Kudüs’ü
Haçlılardan alan biri var ya. Selahaddin
Eyyubi. İşte o aslında benim.
Hâkim: Say bakalım. Daha neler diyecesin?
Türk: Hani Asala diye bir örgüt var ya?.
İşte onun kökünü kazıyan da benim.
Ama onda da suçluyum. Bir de unutmadan söyleyeyim. İngilizlere karşı
Mekke ve Medine’yi müdafaa eden,
aç ve susuz ama teslim olmayan, İşte
o da benim. Bulgaristan’dan sürülen,
Yunanistan’da öldürülen, Bosna’da diri
diri yakılan, işte onlar da benim. Ben
Türküm. Kocatepe’de, Dumlupınar’da,
İnönü’de size karşı savaşan, sizi bu
topraklardan kovan benim.
Hâkim: Yaz kızım yaz, kaçırma.
Türk: Başka suçlarım da var. 80 senedir kör gibi uyuyan, kulaklarını tıkayan,
oduna, kömüre tavlanıp satın alınan,
milli ve dini kimliğini unutup size benzeyen benim. Selâmünaleyküm yerine
!hello!, hoşça kalın yerine ! Bayyyy!
diyen o da benim.
Onlarca şarkı ezberleyip, buna rağmen
1 ayet 1 hadis ezberleyemeyen de benim.

Dursunbey Belediyesi
Dursunbey evimiz, Komşularımız ailemiz
Evimize özenle bakıyor, güzelleştiriyor, sahip çıkıyoruz.
Ekiplerimizin çim biçme, ağaç dikimi, budama ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Dursunbey Belediyesi,
HAN MEDYA YAPIM tarafından
Temmuz ayında ilçemizde çekimleri
gerçekleşecek olan ‘Kod Adı Sınır’
isimli dizi çekilecek

Çılgınlar gibi dans edip sarhoş olan,
fakat 2 rekât namazı kılmayı beceremeyen de benim. Suçluyum...
BEN; Amerikan değilim! Irak’ta sivilleri
kurşuna dizmedim, pazarları bombalayan ben değilim. İngiliz değilim!
Masum insanları kesmedim. Rus değilim! Çeçenleri kılıçtan geçirmedim.
İtalyan değilim! Fırsattan istifade kan
dökmeden toprak talep edeyim.
BEN, 12 dakikada savaş bitiren Türküm!, Denizleri göl haline getiren Türküm!,
40 kişi ile Çin sarayını basan Türküm!,
karada gemi götüren Türküm!, dünyayı
bir çağdan diğer çağa atlatan Türküm!,
yıllardır karada ve denizde hilal taktiğini
uygulayan Türküm!

Dursunbey Belediyesi,
HAN MEDYA YAPIM tarafındanTemmuz ayında ilçemizde çekimleri gerçekleşecek olan ‘Kod Adı
Sınır’ isimli dizide rol alacak yeni
yüzler aranıyor.Müraacat
M. Akif Ersoy Kültür Merkezii
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Sayfa 5
-

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.

Kahramanlarımız Kanlı
dere’de Adlarıyla Yaşayacak

-

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 )
“Selam olsun üniformasını kefen seçenlere,
Balıkesirli Telefoncu Salih’in oğlu Şehit Hamid’e,
Havranlı Seyid Onbaşı’ya, Balıkesir Lisesi’nin kahraman öğrencilerine,Tüm Balıkesirli şehitlerimize, Ve bu
vatan için canlarını veren tüm kahramanlarımıza…”

Günün Ayeti

Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve
sessiz durun ki rahmete nâil olasınız.
(A’râf, 7/204)

Günün Hadisi
Allah Rasulü ‘Din
samimiyettir.’ buyurdu. ‘Kime Yâ
Resûlallah?’ diye
soruldu. O da;
‘Allah’a, Kitab’ına,
Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün
Müslümanlara’ diye
cevap verdi.
(Müslim, “Îmân”,
95)

Günün Duası

Allah’ım! Günahımı
kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla.
Zira, şüphesiz günahları Senden başka bağışlayacak hiç
kimse yoktur.

Şehre, İstiklal Madalyası kazandırabilmek amacıyla tek
yürek olan Balıkesir, şimdi de Kanlıdere Mevkii’nde
şehit düşen Balıkesirli kahramanların adlarının yaşatılacağı Kanlıdere Şehitliği için güç birliği yaptı.
Çanakkale Savaşı Destanı’nın yazıldığı Gelibolu’da
yer alan, Balıkesirli onlarca şehidimizin de bulunduğu
Kanlıdere Şehitliği; Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğinde ihya edilecek, konuyla ilgili işbirliği protokolü
imzalandı.
Başkanvekilimiz Yasin Sağay ve Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından imzalanan protokol törenine ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.
ECDADA YAKIŞACAK
Mevcut halinde üzerinde herhangi bir yapının ya da
işaretin bulunmadığı Kanlıdere Mevkiinde ecdada
yakışacak bir şehitlik inşa etmek için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile protokol
imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hızlı bir
şekilde proje çalışmalarını başlatarak şanlı tarihimizin
gelecek nesilleri aktarılması noktasında önemli bir
adım atacak.
BALIKESİR TEK YÜREK ÇANAKKALE’DE
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın, Kanlıdere Şehitliği’nin yapılması için büyük
çaba sarf ettiğini söyleyen Başkanvekili Yasin Sağay
“Kanlıdere Mevkiinde bir şehitlik yapılması kahraman
ecdadın torunları olarak boynumuzun borcudur. İşte
bu bilinçle bugün Balıkesir olarak tek ses tek nefes
buradayız. Protokolümüzü imzaladık, en kısa sürede
çalışmaları başlatacak şanlı tarihimize ve ecdadımıza
yakışan bir projeyi hayata geçireceğiz. Emeği geçen
başta Başkanım Yücel Yılmaz olmak üzere herkese
yürekten teşekkür ediyorum. Kanlıdere Şehitliğimizin
açılışını da hep birlikte gerçekleştirmeyi diliyor; vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milleti’nin huzuru
ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” açıklamasında bulundu.

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

Balat
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DURSUNBEY HABERLERİ

ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGIN SÖNDÜRME HİZMETİ ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGIN SÖNDÜRME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği ile Arazi Aracı
(4x4 veya 4x2 çift kabin Pikap) Kiralama Hizmet Alımı 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
:2021/351828
1-İdarenin
a) Adı
:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇE
Lİ 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 Orman ve Kırsal Alan Yangın
Söndürme İşçiliği ile Arazi Aracı (4x4 veya 4x2 çift kabin Pikap)
Kiralama Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:120 Gün Süreli Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürülmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü’dür. Çalışma Alanı;
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları olup, Yangınla müca
dele ile sınırlı olmak üzere ihtiyaç halinde diğer Orman Bölge
Müdürlüklerine gönderilebilir
ç) Süresi/teslim tarihi
:İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati
:13.07.2021 - 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 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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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: 139 82 42

-

-

Dursunbey Kaymakamlığı
Dursunbey Cumhuriyet Başsavcısı iken
Ağrı Patnos’a tayini çıkan Nurullah
DURAK ile ilçemiz Cumhuriyet Savcısı
Muzaffer Mete TOKLU ,Kaymakamımız
Rahmi BULUT ‘u makamında ziyaret
ettiler. Başsavcımıza ilçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görev
yerinde başarılar dileriz.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, ilçemize
atanan yeni Müftümüz Ali ÖZTÜRK’ü
makamında kabul ederek hayırlı olsun
temennisinde bulundu.

Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT, görevine yeni başlayan Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mahmut
KEÇECİ’yi beraberinde İlçe Nüfus
Müdürü Sami KÖSE’yi kabul ederek
hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT gece
kontrol noktalarında görevleri başında
olan Emniyet ve Jandarma personellerini
ziyaret etti.

www.balatgazetesi.com

Ramazan Bahçavan
Balıkesir İl Tarım ve Orman
Müdürü Erkan Alkan Dursunbey
İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Rıfat Külahlı ziyaretimize
geldiler. Müdürümüzle İlçe
Tarım Müdürlüğümüzün genel
faaliyetleri hakkında görüş
alışverişi yaparak, özellikle yeni
göletlerimiz sonrası artış eğlimine geçen tarım üreticiliğini
masaya yatırdık...
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Kaymakamımız Rahmi BULUT, Tarım ve
Orman Müdürü ile birlikte ilçemiz sülmen
mevkiinde arıcılık faaliyetlerini inceledi.

ALTIEYLÜL’DE YÜZME
BİLMEYEN KALMAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın”
projesi kapsamında Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü’nün müşterek girişimleriyle Altıeylül Sultan
Alparslan Kültür Merkezi’nin bahçesine portatif yüzme havuzu
kuruldu.

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT, Tarım ve Orman Müdürü Rifat
KÜLAHLI ile birlikte ilçemiz sülmen mevkiinde arıcılık faaliyetlerini inceledi.

BAŞKAN AVCI “DAHA MUTLU, DAHA MÜREFFEH BİR
ALTIEYLÜL”Her fırsatta yetişmekte olan genç nesillerin elin-

den tutan ve faaliyetleriyle herkesin takdirini toplayan Altıeylül
Belediyesi’nin Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa vatandaşların hizmetine sunduğu portatif havuza ilgisi yoğun oldu. Burada da gençlerimiz bu yüzme havuzundan istifade
etsin istedik. Geçen sene İsmail Akçay Parkımızda yapmıştık,
bu sene de müdürümüze burayı teklif ettik. Sağ olsun müdürümüzde uygun gördü. Böylelikle güzel bir tesisi vatandaşlarımıza
kazandırmış olduk. dedi.

KARESİ MOBİL ÇOCUK KÜTÜPHANESİ HİZMETE GİRİYOR

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırladığı Karesi
Mobil Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete alıyor

BAŞKAN ORKAN: “KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”
Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi ile ilçedeki kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmayı istediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak
istediklerini belirtti. “Projemiz ile anne ve babaların, anne karnından ergenliğe kadar olan
süreçte, çocuklarını doğru yetiştirmeleri ve çocuk gelişiminde kritik zamanlar konusunda
bilinçli ebeveyn olmalarını sağlamak istiyoruz. dedi.

