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--Başkan Yılmaz, 34 yıllık 18.02 
bölgesinin sorununu çözdü 

--18.02 bölgesi mülkiyet sorunu tarih oldu ---34 yıllık 
hayal gerçek oldu

---Başkan Yılmaz, 34 yıllık 18.02 bölgesinin sorununu çözdü 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ortaya koydu-
ğu irade ile 18.02 bölgesinde 34 yıldır çözülemeyen mülkiyet soru-
nunu çözerek ilk tapuyu verdi. Başkan Yılmaz, alanda ilk parselin 

yerini belli edecek taşın aplikasyonunu yaptı. 
1986 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından imara açılan ve mülki-
yet sorunu çözülemeyen 18.02 bölgesinde yüzler gülüyor. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başka-
nı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 34 yıllık 
sorunu ortaya irade koyarak çözmeyi başardı. 

Planların askıya çıkma süreçlerinin tamamlanması ile birlikte bölgede yer sahi-
bi olan vatandaşlara bugün düzenlenen törenle tapuları teslim edildi. Karesi ve 
Altıeylül Belediyelerinin gerekli hazırlıklarını tamamlamasının ardından bölgede 
yaşayan vatandaşlar, kısa süre içerisinde ruhsat verir hale gelecek. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı 18.02 bölge-
sinde düzenlenen törene; AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletve-
killeri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Eski Belediye 
Başkanlarından Ziyaettin Tan, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ilçe belediye 
başkanları, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, 18.02 bölgesi hakkında bilgi verdi. Törenin 
ardından Başkan Yılmaz, alanın çözüme kavuşması için 
döneminde büyük emek harcayan Eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan’a 
ilk tapusunu verdi.                                                                             devamı sayfa 3’de
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DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DURSUNBEY MERKEZ 1, 2VE 3 NO’LU 
LOJMANLARIN DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ

 

Dursunbey Belediyesi
DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DURSUNBEY MERKEZ 1, 2VE 3 NO’LU 

LOJMANLARIN DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR OR-

MAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Dursunbey Merkez 1, 2ve 3 No’lu Lojmanların Deprem Güç-
lendirme İşi 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                                                :2021/408284
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 Dursunbey Merkez 1, 2ve 3 
                                                      No’lu Lojmanların Deprem Güçlendirme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı         :3 Lojmanın Deprem Güçlendirme İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer                          :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Merkezinde
ç) Süresi/teslim tarihi           :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) 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                                    :27.07.2021 - 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 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 gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler ta-
rafından 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 yükleni-
cilere 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 mü-
şavir 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 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini göste-
ren 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 De-
ğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından (B) Üst Yapı (Bina) 
İşlerden III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belir-
lenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tekli-
fe ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyat-
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
                                                                                                                                        devamı sayfa 3’de

Dursunbey Belediyesi
Belediyelerimizden Üreticilere #La-
vantaBalı İçin Destek
Dursunbey Belediyemiz ve Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyemiz üreticilerimizi des-
teklemeye devam ediyor. İlçemiz Osmaniye 
Mahallesinde bulunan 60 dönümlük arazide 
lavanta üretimi yapan çiftçilerimize, Beledi-
yemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 25 adet  arı 
kovanı hibe ederken, Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da 25 adet  
arı kolonisi hibe etti. Çiftçilerimize ve üretici-
lerimize olan desteğimiz devam edecek...

Dursunbey'de Trafik Lambaları
 Aşıya Teşvik Ediyor

Pandemi sürecinde Maske-Mesafe-Temizlik 
yazıları ile trafikte dikkat çeken trafik lam-
baları, yeni dönemde aşıya dikkat çekmek 
amacı ile yenilendi. Türkiye'de şu anda kul-
lanımda olan #Biontech, #Sinovac ve gönül-
lülük esası ile e-nabız üzerinden başvuruları 
devam eden #Turkovac aşılarının ismi yazı-
lan trafik lambaları oldukça ilgi çekti...
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Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkan-
lığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Anma Programı hakkında 
toplantı gerçekleştirildi.,

                                                                                                                                  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 geçi-
ci 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) : 1,0
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen istekli-
lerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

    Resmi İlanlar                    www.ilan.gov.tr’de                        Basın: 141 50 23

--Başkan Yılmaz, 34 yıllık 18.02 
bölgesinin sorununu çözdü 
BAŞKAN ORKAN: 

BALIKESİRLİ’YE YAKIŞACAK

18.02 bölgesinin büyük bir problem, kang-
ren olduğunu vurgulayan Karesi Belediye 
Başkanı Dinçer Orkan “Çok şükür bu-
günleri gördük. Siyasi bir irade konması 
gerekiyordu. Yücel Başkanımız ve Hasan 
Başkanımızla birlikte ortak irade koy-
duk. Bölgedeki mülkiyet sorununu çö-
züme kavuşturduk. Balıkesir’in girişinin, 
Balıkesirli’ye yakışır şekilde olacağını dü-
şünüyorum. Burası apayrı bir şehir olacak. 
Kısa sürede alt yapısıyla ve üst yapısıyla 
Balıkesir’e yakışır hale gelecek.” dedi.
BAŞKAN AVCI: BALIKESİR’E ÇOK 

CİDDİ BİR VİZYON KATACAK

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu-
gün verilen ciddi emek ve gayretlerin güzel 
neticesini yaşıyoruz. Şehrimize yön vere-
cek ve daha kaliteli hale getirecek yeni bir 
şehir burada inşa edilecek. Balıkesir’e çok 
ciddi bir vizyon katacağına inandığımız 
önemli bir bölge. Hayırlı, uğurlu olsun. Baş-
ta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: SÜREKLİ İSTİŞARE EDİ-
YORUZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Büyükşehir bir medeniyet 
projesi. Balıkesir, 2012 yılında 16 il ile bir-
likte Büyükşehir oldu. Bugün diğerler illerin 
hepsini gözlemliyoruz. Bizden önce Büyük-
şehir olan iller ne yapmış, sorunların üstü-
ne nasıl gidiyorlar, sürekli istişare ediyoruz. 
En büyük sorununuz ne diye sorarsanız; 
insanların hayallerle, umutlarla başladığı 
işten sonuç alamaması. İşte bugün vatan-
daşlarımıza mağduriyet yaşatan 18.02 böl-
gesindeki sorunları birlikte çözüme kavuş-
turmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
BAŞKAN YILMAZ: ŞEHRİMİZİN 
İMAJINI POZİTİF ETKİLEYECEK

20 ilçede benzer sorunlara odaklanarak 
çözüme kavuşturduklarını söyleyen Başkan 
Yücel Yılmaz “Şehrimizin birikmiş tüm so-
runlarını istişare kültürü ile bir araya gelip 
ortak akılda buluşarak çözüyoruz. Bu sü-
reçte derdimizi doğru anlattık. Vatandaşın 
ve milletin tarafında olup devletin bürokra-
sinin de sağduyusu ve özverisiyle bugün 
Balıkesir’in girişinde çok önemli bir gelişim 
alanı olan ve şehrimizin imajını çok pozitif 
yönde etkileyeceğine inandığımız alanda 
tapuları dağıtıyoruz. 
Tapuların ardından Karesi ve Altıeylül be-
lediyelerimizle gerekli hazırlıkları kısa süre 
içerisinde tamamlayarak ruhsat verir hale 
geleceğiz. 
Bizim çözüm tarafında olan dönem olaca-
ğız, Balıkesir’in önünü fersah fersah açıp 
diğer illerin parmak ısırdığı bir şehir haline 
geleceğiz.” açıklamasında bulundu.

Dursunbey Kaymakamlığı 

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT  ve 
Eşi  ile birlikte Osmaniye Mahallemizde 
lavanta yetiştiriciliği çalışmalarını incele-
diler.

 Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında ilçemizdeki aşı çalışmalarının art-
masını sağlamaya yönelik Kurum Amirle-
ri ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile 
toplantı gerçekleştirildi.

 Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında Kurum Amirleri ile birlikte Akçagü-
ney, Dada ve Kireç Mahallelerinde sorun-
ları yerinde dinlemek ve incelemek üzere 
vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleş-
tirildi.
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T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ 2019/90 
TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA  İLANI

 

T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ 2019/90 
TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA  İLANI

İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde bulun-
mamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama Böl-
gesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı”kapsamında 
kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti : 20.250,63 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 23/08/2021 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 23/09/2021 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı                : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., Alfat-
lı Pınar Mevkii, 237 Ada, 53 Parsel, 2.154,24m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli 
Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri                  : Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli 
bilirkişi raporuna göre “Orta derinlikli bir toprak profiline sahip, killi-tınlı 
toprak yapısında, düz bir arazi olup üzerinde yonca ekilidir. Taşınmazın 
sınırları belirgindir. Sulama kooperatifince yapılmış olan hidranttan fay-
dalanarak sulama yapılmaktadır. Söz konusu parsel sulu tarım arazisidir. 
Mahalle yerleşim alanına yakın olan taşınmazın ulaşımı kolaydır.” denil-
mektedir.
İmar Durumu            : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-
E.746 sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahal-
lesi 237 Ada 53 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygula-
ma İmar Planı sınırları içerisinde bulunmamaktadır.05.06.2015 onay tarihli 
Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planında “Tarım Alanı”kapsamında kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti                     : 21.542,40 TL
KDV Oranı                : %18
1. Satış Günü           : 23/08/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü           : 23/09/2021 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri                  : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT  
                                    SALONU

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı              : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., Kır-
tarla Mevkii, 118 Ada, 121 Parsel, 1.702,80m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli 
Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri                : Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli bilir-
kişi raporuna göre “İçerisinde yığma taştan yapılmış olan bir ahır bulu-
nan, sığ toprak derinliğine sahip,%1-2 meyilli, killi- tınlı toprak yapısında 
boş bir arazidir. Arazi üzerinde herhangi bir toprak işlemesi yoktur. 1 Adet 
meşe ağacı mevcut olup ahır dışında yer yer meşe çalıları bulunmaktadır. 
Parselin bir kısmı yol olarak kullanılmaktadır. Sınırları belirgin olmayan 
arazi üzerinde herhangi bir tarımsal sulama yapısı bulunmamaktadır. 
Mahalle yerleşim alanında olan taşınmaz tarım dışı arazi olup arsa olarak 
değerlendirilebilecek konumdadır. Taşınmazın zemininde 95,51 m2 yüzöl-
çümüne sahip eskidenküçükbaş hayvan ahırı olarak kullanılmış sundur-
ma bir yapı bulunmaktadır. Yapının üç tarafı çamur harcı ile örülmüş taş 
duvar ile yükseltilmiş olup ahırın giriş kısmında yükseklik 180 cm, arka 
cephede ise taş duvar yüksekliği ortalama 260 cm dir. Yapının duvarların-
da herhangi bir sıva imalatı yapılmamış olup zemini doğal topraktır. Çatı 
kısmı ahır giriş kısmına doğru tek akıntılı olup, malzeme olarak ahşap ve 
üzerinde kiremit bulunmaktadır. Ahırın giriş kısmı yığma tuğla ve ahşap 
malzemelerle kapatılmıştır. Çatıda bulunan ahşap malzemeler standart 
ölçülerde bulunmamakta olup kullanılan ahşap malzemeler boyut ve 
özellik bakımından düşük vasıflıdır. Ayrıca yapının iç bölümlerinden çatı 
ahşap malzemelerle desteklenmiştir. Yapı elektrik, su hizmetlerinden fay-
dalanmadığı tespit edilmiştir. Yapının kullanım durumu, malzeme kalitesi 
ve yıpranma payları ve özellikleri dikkate alındığında ekonomik olarak 15 
000,00 TL değerinde olacağı kanaatine varılmıştır.” denilmektedir.
İmar Durumu             : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-
E.746 sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahal-
lesi 118 Ada 121 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygu-
lama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde 
bulunmamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama 
Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Köy Yerleşik Alanı” 
kapsamında kalmaktadır.” denilmektedi             r.
Kıymeti                    : 35.433,60 TL
KDV Oranı               : %18
1. Satış Günü          : 23/08/2021 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü          : 23/09/2021 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT SALONU

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı                   : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., 
Kuzguncuk Mevkii, 196 Ada, 60 Parsel, 6.694,20m2 Yüzölçümlü, Tarla 
Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.             devamı sayfa 3’de

T.C.
DURSUNBEY
İCRA DAİRESİ
2019/90 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri                  : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı               : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., Eğer-
ler Köyü Mevkii, 257 Ada, 10 Parsel, 1.554,78m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli 
Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri                 : Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli 
bilirkişi raporuna göre “Orta derinlikli bir toprak profiline sahip, killi-tın-
lı toprak yapısında, %2-3 meyilli olup boş durumdadır. Makinalı tarıma 
uygun olup herhangi bir toprak işlemesi yapılmamıştır. Taşınmazın batı 
sınır taş duvar ile çevrili olup doğusunda dere bulunmaktadır. Taşınmaz 
üzerinde herhangi bir tarımsal sulama yapısı bulunmamaktadır. Mahalle 
yerleşim alanına uzak olan taşınmazın yolu yoktur. Söz konusu taşınmaz 
kuru tarım arazisidir.” denilmektedir.
İmar Durumu             : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-
E.746 sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahal-
lesi 257 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde bulun-
mamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” ve “Su Yüzeyleri 
(Deniz-Baraj-Göl-Gölet-Akarsu) Alanı”kapsamında kalmaktadır.” denil-
mektedir.
Kıymeti                      : 6.419,12 TL
KDV Oranı                 : %18
1. Satış Günü            : 23/08/2021 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü            : 23/09/2021 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri                   : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT  
                                     SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı                : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., İdris 
Alanı Mevkii, 267 Ada, 26 Parsel, 5.307,11m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli  
Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri                  : Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarih-
li bilirkişi raporuna göre “Killi-Tınlı toprak yapısında,orta derinlikli bir 
toprak profiline sahip, kısmen düz olup batıya doğru %1-2 meyilli olup 
boş durumdadır. Makinalı tarıma uygun olup herhangi bir toprak işlemesi 
yapılmamıştır. Taşınmazın sınırları belirgin olup doğusunda dere bulun-
maktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal sulama yapısı bulun-
mamaktadır. Mahalle yerleşim alanına uzak olan taşınmazın yolu yoktur. 
Söz konusu taşınmaz kuru tarım arazisidir.” denilmektedir.
İmar Durumu          : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-E.746 
sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahallesi 
267 Ada 26 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde bulun-
mamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” ve “Su Yüzeyleri 
(Deniz-Baraj-Göl-Gölet-Akarsu) Alanı” kapsamında kalmaktadır.” denil-
mektedir.
Kıymeti                    : 21.528,44 TL
KDV Oranı               : %18
1. Satış Günü          : 23/08/2021 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü          : 23/09/2021 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri                 : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT
                                   SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., Taş Eğrek 
Mevkii, 281 Ada, 17 Parsel, 6.750,21m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Taşın-
mazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli bilirkişi rapo-
runa göre “Killi-tınlı toprak yapısında,orta derinlikli bir toprak profiline sa-
hip, düz bir arazidir. Arazinin yaklaşık 4000 m2 si tel çit ile çevrilmiş olup 
toprak işlemesi yapılarak buğday ekilmiştir. Kalan kısımda ise herhangi 
bir toprak işlemesi yoktur ayrıca bu kısımda sınırlar belirgin değildir. 
Taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal sulama yapısı bulunmamaktadır. 
Söz konusu parsel kuru tarım arazisidir. Mahalle yerleşim alanına uzak 
olan taşınmazın yolu mevcuttur.” denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-E.746 sayılı 
yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahallesi 281 Ada 
17 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama 
                                                                               devamı yan tarafta------------>>
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T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ 2019/90 
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T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ 2019/90 
TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA  İLANI

                                                                                                         baştarafı sayfa 4’de
Özellikleri                     : Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli bi-
lirkişi raporuna göre “Orta derinlikli toprak profiline sahip, düz, kumlu-tınlı 
toprak yapısında olan taşınmaz boş durumdadır. Makinalı tarıma uygun 
olup herhangi bir toprak işlemesi yapılmamıştır. Arazi üzerinde herhangi 
bir tarımsal sulama yapısı bulunmamaktadır. Mahalle yerleşim alanına 
uzak olan taşınmazın ulaşımı zordur. Söz konusu taşınmaz kuru tarım 
arazisidir.” denilmektedir.
İmar Durumu              : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-
E.746 sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahal-
lesi 196 Ada 60 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde bulun-
mamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” ve “Orman Alanı” 
kapsamında kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti                      : 17.335,50 TL
KDV Oranı                 : %18
1. Satış Günü            : 23/08/2021 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü            : 23/09/2021 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri                   : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT
                                     SALONU

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı              : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., Yenice-
Köyiçi Mevkii, 207 Ada, 2 Parsel, 10.059,55m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli 
Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli bilirkişi rapo-
runa göre “Killi-tınlı toprak yapısında, orta derinlikli bir toprak profiline 
sahiptir. %2-3 meyilli, toprak işlemesi yapılmış olup buğday ekili durum-
dadır. Taşınmazın kuzey ve güney sınırlarında meşe ağaçları mevcuttur. 
Ayrıca arazinin içerisinde 4 adet armut ağacı bulunmaktadır. Doğu sınırı 
yol ile çevrilidir. Arazi üzerinde herhangi bir tarımsal sulama yapısı bulun-
mamaktadır. Mahalle yerleşim alanına uzak olan taşınmazın yolu bulun-
maktadır. Ulaşımı kolay olan söz konusu taşınmaz kuru tarım arazisidir.” 
denilmektedir.
İmar Durumu              : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-
E.746 sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahal-
lesi 207 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde bulun-
mamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı”kapsamında kal-
maktadır.” denilmektedir.
Kıymeti                      : 40.838,20 TL
KDV Oranı                 : %18
1. Satış Günü            : 23/08/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü            : 23/09/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri                  : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT 
                                    SALONU

8 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı                : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Selimağa Mah., Kuz-
guncuk Mevkii, 196 Ada, 53 Parsel, 18.528,07m2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli 
Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 20/03/2021 tarihli bilirkişi rapo-
runa göre “Tarla vasfında olan arazinin ekilebilir olan yaklaşık 9000 m2 
sinde toprak işlemesi yapılmış olup fiğ ekili durumdadır. Üzerinde maki-
nalı tarım yapılan bu kısım Orta derinlikli, %2-3 meyilli, kumlu- tınlı toprak 
yapısındadır. Parselin tarım yapılmayan diğer kısmında değişik yaşlarda 
çam ve meşe ağaçları ile meşe çalıları bulunmaktadır. Bu bölüm kısmen 
taşlı olup toprak işlemeye elverişli değildir. Arazi üzerinde herhangi bir 
tarımsal sulama yapısı bulunmamaktadır. Mahalle yerleşim alanına uzak 
olan taşınmazın ulaşımı zordur. Söz konusu taşınmaz kuru tarım arazisi-
dir.” denilmektedir.
İmar Durumu          : Dosyada mevcut Dursunbey Belediye Başkanlığı İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.03.2020 tarih ve 66132877-756.02-E.746 
sayılı yazısına göre “Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Selimağa Mahallesi 
196 Ada 53 Parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı sınırları içerisinde bulun-
mamaktadır.05.06.2015 onay tarihli Çanakkale-Balıkesir Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” ve “Orman Alanı” 
kapsamında kalmaktadır.” denilmektedir.
Kıymeti                                : 50.320,18 TL
KDV Oranı                           : %18
1. Satış Günü                      : 23/08/2021 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü                      : 23/09/2021 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri                             : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT 
                                                MEZAT SALONU
                                                                    devamı yan tarafta ---------->>>>>

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün ön-
cesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr 
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin 
edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan 
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 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.
2- 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 ede-
cek 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. Bu gayrimenkul üzerinde hak-
kı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise 
İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre 
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynakla-
nan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen 
İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden 
kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından 
doğan vergiler satış bedelinden ödenir( İcra İflas Kanununun 206.maddesi 
uyarınca İpotek dosyalarında satış bedeli ipotek alacağını karşılamazsa 
taşınmazın aynından doğan vergi borçları ödenmeyecektir ).
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. 
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK ‘nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara 
varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu 
siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adres-
lerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres 
kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların 
dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda 
yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer 
satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra 
tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ 
edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararın-
dan sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir( 
T.C Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar 
sayılı vb ilamları ).
6-İİK ‘nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa 
mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. 
Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadar-
ların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu 
hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etme-
leri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca 
ilan olunur.
7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriği-
ni kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/90 
Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.12/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e 
karşılık gelmektedir.

  Resmi İlanlar      www.ilan.gov.tr’de       Basın: 141 93 49

100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte
 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram

 karbondioksidi yok eder.
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin ve ala seyyidina Muhammed

“Allahümme salli ala seyyidina  
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed

‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri 
Peygambere salat ederler. Ey iman 
edenler, siz de ona salat edin ve 
tam bir teslimiyetle ona selam          
verin. ‘’( Ahzâb - 56 )

-

Günün Ayeti
Biz, iman edip dünya 
ve âhirete yararlı 

işler yapanların (ön-
ceki) kötülüklerini 
mutlaka sileriz ve 
onları yaptıklarının 
daha güzeliyle ödül-

lendiririz.
(Ankebût, 29/7)

Günün Hadisi

Onurlu olmak iste-
yeni Allah, onurlu 

kılar. Kimseye muh-
taç olmak istemeye-
ni de Allah, o ihti-
yaçtan kurtarır.

(Buhârî, “Zekât”, 18)

GÜNÜN DUASI
Sıkıntı veren şeyleri 
üzerimden gideren 
ve bana afiyet veren 
Allah’a hamdolsun.
(İbn Mâce, “Tahâret”, 
10)

-BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’ın adıy-
la.”  [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-
li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 
anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.
Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda Allah’ın 
yardımını istemektir.

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

-

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.

Basın İlan Kurumundan Prestij Kitap: Basının 
Gözünden Ayasofya Geçmişten Günümüze

Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya çapında bir inanç 
ve maneviyat sembolü olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan 
sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ve 
açıkladığı müjde neticesinde 24 Temmuz 2020’de yüzbin-
lerce Müslümanın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı 
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi 
adıyla cami hüviyetine kavuşmuştu.
“Ayasofya, 86 yıl aradan sonra, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın vakfiyesinde belirttiği üzere, yeniden cami olarak 
kapılarını insanlığa açmıştır. 
Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum.Bu açılış, mühürlenmiş kalplerin açıl-
masıdır. 
Esaret zinciri altında olan Ayasofya’nın bu esaret zincirin-
den kurtulmasıdır. 
Bu açılış, Müslümanların medeniyet inşa etmede ve sür-
dürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili her türlü çalışma, 
her eser ve her çaba çok değerlidir. 
Bu kıymetli eseri hayata geçiren Basın İlan Kurumu yö-
neticilerini ve emek veren tüm çalışanlarını tebrik ediyor, 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özverileriyle, çalışmala-
rıyla, inancıyla not düşen herkesi yürekten selamlıyorum.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı 
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden 
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yan-
sıyan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını 
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı.
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-

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR DURSUNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

(DUSİAD) 2021 yılı olağan genel kurulu

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR DURSUNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR-
LÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM TAŞIMALI EĞİTİM hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                 :2021/3971451-İdarenin
a) Adresi                                                     :Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Bozyokuş Mahallesi
                                                                     İsmail Dayı Cad. No:44 Hükümet Konağı Zemin Kat) DUR
                                                                     SUNBEY/ BALIKESİR) 10800 DURSUNBEY/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası                     :2666622309 - 2666621859
c) Elektronik Posta Adresi                        :dursunbey10@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi:https                                 ://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                        :2021-2022 Eğitim Öğretim yılında 469 öğrencinin 8 taşıma 
                                                                    merkezine 183 gün süre ile 35 ile geliş gidiş taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                      :Balıkesir ili Dursunbey ilçesine bağlı yerleşim birimlerinden 
                                                                   İlçemiz merkezindeki 8 taşıma merkezine taşıma yapılacaktır. 
                                                                   (Taşıma Planlamasında belirlenmiştir.)
c) Süresi                                                   :İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                      :Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No:44 Dursunbey/ 
                                                                   Balıkesir
b) Tarihi ve saati                                      :09.08.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge 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.
4.1.5 İhale konusu işin 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, 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 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.
Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Bürosu adresi-
ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

DUSİAD ORHAN TURHAN İLE DEVAM 
Dursunbey Sanayici ve İşadamları 
Derneği (DUSİAD) 2021 yılı olağan 
genel kurulu Balat Hotel toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. 
KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Dr. De-
niz Timurçin ile Kobi Uzmanı Kadir 
Dağdeviren, MÜSİAD Balıkesir Şube 
Başkanı Erdem Özer, Dursunbey Kent 
Konseyi Başkanı Yusuf Turhan, İlçe 
Müftüsü Ali Öztürk, Şoförler Odası 
Başkanı Mustafa Dayı, Akparti ilçe 
başkan vekili Ramazan Yalçınkaya, 
CHP İlçe Başkanı Mehmet Yavaş, İyi 
Parti ilçe başkanı Mustafa Temel, sivil 
toplum kuruluşlarının başkanları ile 
dernek üyelerinin katılım sağladığı 
genel kurulda dernek başkanı Orhan 
Turhan başkanlığa yeniden seçildi. 

 

Genel kurul Orhan Eser’in kuran 
tilavetinin ardından saygı duruşu ve 
istiklal marşının okunmasıyla açıldı. 
Divan başkanlığına Erdem Özer’in se-
çilmesinin ardından genel kurul gün-
demi ve milletvekili Mustafa canbey 
ile Ahmet Akın’dan gelen telgraflar 
okundu. 
DUSİAD faaliyet raporunun okunması 
için dernek başkanı Orhan Turhan bir 
konuşma yaptı.
 
Konuşmanın ardından denetim kuru-
lu üyesi Arif Güneş DUSİAD denetim 
raporunu genel kurula sundu.  
Faaliyet ve denetim raporlarının oyla-
maya sunulması ve ibra edilmesinin 
ardından yeni yönetim ve denetim 
kurulunun seçimine geçildi.  
Yeni yönetim listesinin divana sunul-
masının ardından genel kurula katılan 
tüm üyelerin desteğini alarak 2 yıllık 
göreve Orhan Turhan yönetimi yeni-
den seçildi.
 
KOSGEB’in imalat sektöründeki mikro 
ve küçük işletmelere yönelik destek 
programıyla alakalı olarak il müdürü 
Dr.Deniz Timurçin ile Kobi uzmanı 
Kadir Dağdeviren bir sunum gerçek-
leştirdi.
Dilek ve temennilerin ardından hatıra 
fotoğrafı çekilerek genel kurul sona 
erdi.    Resmi İlanlar                         www.ilan.gov.tr’de                     Basın: 141 22 51
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Madenciler yatırım hazırlığına başladı.
Çinlilerden sonra İranlı yatırımcılarda 

Dursunbey’de 

Dursunbey Kaymakamlığı 
Emekli olarak aramızdan ayrılan Yazı 

İşleri Müdürümüz Sayın Fikri CONKER’e 
ilçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
660. Tarihi #Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık finalinde 
rakibi İsmail Koç’u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü 
tebrik ediyor, dualı çayırda güreş tutan tüm güreşçilerimizi 
kutluyorum.
Bu güzel güreşlerin rövanşı için tüm güreşseverleri 6-7-8 
Ağustos’ta Kurtdere Mahallemize, 61. Geleneksel Kurtdereli 
Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’ne bekliyoruz.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan;
 Tüm güreşseverleri 6-7-8 Ağustos’ta Kurtdere 
Mahallemize, 61. Geleneksel Kurtdereli Mehmet 

Pehlivan Yağlı Güreşleri’ne bekliyoruz.

Balıkesir valiliği Hasan Şıldak 
15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”

Dursunbey Kaymakamlığı
Emekli olarak aramızdan ayrılan Yazı 
İşleri Müdürümüz Sayın Fikri CONKER’e 
ilçemize hizmetlerinden dolayı teşekkür 
eder, ailesiyle birlikte sağlıklı ve huzur 
dolu bir hayat diliyoruz.

            

Madenciler yatırım hazırlığına başladı. Çinlilerden sonra 
İranlı yatırımcılarda Dursunbey’de ; Yeni çıkan kanunla maden 

sektörüne ilişkin yatırım güvencesi ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesinden son-
ra  İlçemize    yatırımcılar gelmeye başla-
dı.   Güney marmara Madenciler Dernek 
başkan yardımcısı Tunç Kapan , dünyada 
90 maden türünün 77’sinin Türkiye’den 
çıktığını söyledi. 
Balıkesirde 35 çeşit maden olduğunu 
söyleyen Kapan Çinli yatırımcılardan 
sonra İranlı (Beşir) Madenciler yatırım 
için Dursunbey’de. 
TUNÇ-ALP Madenciliğe ait Gökçedağ 
Emeksiz’de, Türkiye’nin en büyük Man-
gan sahalarından ,

15 TEMMUZ HALK DESTANI
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan 
AVCIEn gencinden en yaşlısına kadar 
meydanları terk etmeden aziz vatanı-
mız için nöbet tutan tüm hemşehrile-
rimize selam olsun. 
Rabbim vatan hainlerine fırsat ver-
mesin. Biz dün buradaydık, bugün de 
buradayız ve tüm dünya şunu bilsin 
ki #TürkiyeGeçilmez.

Vali Hasan Şıldak 
15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Gününde 
Balıkesir’de Milli İrade 
Meydanındayız...
Kuva-yı Milliye Şehrin-
de, Aziz Şehitlerimizin 
Kıymetli Aileleri, Kahra-
man Gazilerimiz ve De-
ğerli Vatandaşlarımızla 
meydanda  tek 
yürek olarak #Türkiye-
Geçilmez diyoruz.dedi


