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 BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN ORKAN’DAN ANKARA’DA 
KURTDERE DAVETİ 

BAKANLAR KURTDERE GÜREŞLERİNE DAVET EDİLDİ

Dursunbey Kaymakamlığı; 
Kaymakamımız Rahmi 
BULUT Başkanlığında 
Orman Yangınları ile 
Mücadele Toplantısı

gerçekleştirildi.
DURSUNBEY’de ateşsiz 
piknik yapılabilecek alan 
Hıdırlık C tipi Mesire alanı

BAKANLAR KURTDERE GÜREŞ-
LERİNE DAVET EDİLDİ

- BAŞKAN YILMAZ VE BAŞKAN 
ORKAN’DAN ANKARA’DA

 KURTDERE DAVETİ
6-7-8 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Ge-
leneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı 
Güreşleri öncesi Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başka-
nı Dinçer Orkan, Ankara’da bir dizi ziyarette 
bulundu. Başkanlar, bakanlar, siyasetçiler 
ve yöneticileri güreşlere davet ettiler.
Bu yıl 61. si düzenlenecek olan Geleneksel 
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 
6-7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. 
Yüzlerce güreşçinin er meydanına çıkacağı 
güreşler öncesi Yağlı Güreş Düzenleyen 
Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi 

Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Güreş 
Ağası Abdullah Altıntaş, Ankara’da bir dizi 
ziyaretlerde bulundular.
 Ziyaretlerde Başkan Yılmaz, Başkan Orkan 
ve Altıntaş, kırmızı dipli mum ile bakanlar, 
siyasetçiler ve yöneticileri geleneksel gü-
reşlere davet ettiler.
İlk ziyaret Ankara Balıkesirliler Derneği 
Başkanı Servet Camgöz’e yapıldı. Cam-
göz ardından başkanlar sırasıyla Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan 
Yardımcısı Nadir Alparslan’ı, AK Parti Siya-
si ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’yı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u 
ve son olarak ise Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği 
Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret ettiler.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada; 
“Ankara’da bir dizi ziyarette bulunduk. 
Değerli bakan ve yöneticilerimizi 6-7-8 

Ağustos’ta düzenleyeceğimiz Geleneksel 
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne da-
vet ettik. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan’ın şehri Karesi’mizde bu önemli 
değeri yaşatıp ata sporumuza sahip çıkarak 
gelecek nesillere aktarmaktan dolayı mutlu 
ve gururluyuz.
 Bizlere desteklerini esirgemeyen Yücel 
Yılmaz Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” 
dedi.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Baş-
kanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ise yağlı güreşleri dün-
yaya tanıtmak istediklerini söyledi. Yılmaz, 
“Kırkpınar’dan sonra Türkiye’nin en önemli 
ikinci organizasyonu olarak değerlendiri-
len Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
Yağlı Güreşleri, Balıkesir için önemli bir 
etkinlik. Hedefimiz Balıkesir’i güreşin 
başkenti haline getirmek” diye konuştu

BALIKESİR VALİLİĞİ:  (Orman Yangınları İle Mücadele Kapsamında Uygulanacak 
                  Tedbirlere İlişkin Valilik Kararı)

BALIKESİR VALİLİĞİ (Orman Yangınları İle Mücadele Kapsamında 
Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Kararı) Karar No :2021/2  6831 
Sayılı Orman Kanunu’nun 19.04.2018 tarihli 7139 Sayılı Kanun-
la değişik 69. maddesi gereğince oluşturulan Balıkesir İli Orman 
Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 20.05.2021 tarihinde yapmış 
olduğu toplantıda alınmış olan kararların 29. maddesinde “Yangın 
tehlikesinin artması halinde, Orman Bölge Müdürlüğünce yangın 
yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alan 
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DURSUNBEY ÖĞRENCİ YURDU BAKIM ONARIMI BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜDursunbey Belediyesi
DURSUNBEY ÖĞRENCİ YURDU BAKIM ONARIMI
 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

DURSUNBEY ÖĞRENCİ YURDU BAKIM ONARIMI yapım işi 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                          :2021/436430 
1-İdarenin
a) Adresi                                              :Bahçelievler Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 1 10100 
                                                              ALTIEYLÜL/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası              :2662411944 - 2662416652
c) Elektronik Posta Adresi                 :balikesir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                                    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                 :1 ADET DURSUNBEY ÖĞRENCİ YURDU BAKIM ONARIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer              :1- ERKEK YURDU- Cebeci Mahallesi Saz Mevki Su Çıktı Bulvarı No:28 
Dursunbey/BALIKESİR - 
2- KIZ YURDU - Bozyokuş Mahallesi Bahçelievler Caddesi No:26/29 Dursunbey/BALIKESİR
c) İşe başlama tarihi                      :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                  :Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                            :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe 
Sokak No                                        : 1 Kurtdereli Spor Salonu Toplantı Salonu Altıeylül / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati                            :18.08.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-
lere 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 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de” yer alan B-III gurubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak Mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Mimar
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 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK 
HİZMETLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine iha-
le yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı 
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçi-
ci 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 (N) : 1
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: 142 37 90

 

Dursunbey Belediyesi
İlçemizde resmi bayramlaşma programı 
bayramın ikinci günü eski Belediye önün-
de gerçekleşti.

 Bayramlaşma programına İlçe Kaymaka-
mımız Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ra-
mazan Bahçavan, Dursunbey Cumhuriyet 
Başsavcısı Muzaffer Mete Toklu, Belediye 
Meclis Üyelerimizin ev sahipliği yaptığı 
bayramlaşma programına çok sayıda va-
tandaşımız katıldı...
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T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ(Orman Yangınları İle Mücadele Kapsamında 
Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Kararı) 

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ(Orman Yan-
gınları İle Mücadele Kapsamında Uygu-
lanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Kararı) 
Karar No       :2021/2
 
        

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 
19.04.2018 tarihli 7139 Sayılı Kanunla 
değişik 69. maddesi gereğince oluşturu-
lan Balıkesir İli Orman Yangınları İle Mü-
cadele Komisyonunun 20.05.2021 tari-
hinde yapmış olduğu toplantıda alınmış 
olan kararların 29. maddesinde “Yangın 
tehlikesinin artması halinde, Orman 
Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden 
tehlikeli alanlarla, mutlak korunması 
gerekli kıymetli alanlara giriş–çıkışlar, 
6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarın-
ca “VALİLİK OLURU” alınmak suretiyle 
kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. 

Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uy-
gulanacak, takiben en kısa sürede yazılı 
“OLUR”a dönüştürülecektir.” kararı ve 
30. maddesinde “İş bu Komisyon Karar-
larının 29. Maddesinde belirtilen piknik 
yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde 
belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve 
kıymetli alanların kontrolü Tarım ve 
Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 
Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Or-
man İşletme Müdürlükleri ile Jandarma 
Komutanlıklarınca sağlanacaktır.” karar-
ları alınmıştır.
        Meteoroloji Müdürlüğünden alı-
nan hava tahmini raporlarında sıcaklık 
değerlerinin artacağı belirtildiğinden, 
önümüzdeki günlerde oluşabilecek ola-
ğanüstü hava halleri nedeniyle, mevsim-
sel veya insani faktörlere dayalı olarak 
orman yangınlarının artabileceği değer-
lendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden 
itibaren ormanlık alanlarda meydana 
gelebilecek orman yangınlarına karşı;

        1-Valilik ve Kaymakamlıklarca be-
lirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat 

vasıtalarla en geniş şekilde vatandaş-
larımıza duyurulmuş olan mangal/se-
maver/ateş yakılabilecek mesire yerleri 
ile tabiat parklarının dışında, ormanlara 
giriş çıkışların yasaklanması (Orman 
İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve 
bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tara-
fından çalıştırılan kişiler hariç),
        2-Orman alanları içerisinde (yetkili 
kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve 
mesire alanları hariç) mangal/semaver/
ateş yakılmasına müsaade edilmeme-
si, avcı ve çobanların ateş yakmasının 
önlenmesi için ormanlara giriş çıkış 
yasağının uygulanması ve kontrolünün; 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü per-
soneli ile Jandarma Komutanlığı perso-
nelince müştereken sağlanması,
        3-Ormanlık alanlar ile ormanlık 
alanların civarında izin verilen yerlerde 
(ormanlık alanlarda önceden belirle-
nerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 
31.10.2021 tarihine kadar mangal/se-
maver/ateş yakılmasına saat 20.00’den 
sonra müsaade edilmemesi,
        4-Başta ormanlık alanların civarın-
daki yerler olmak üzere, anız veya bitki 
örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik 
artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle 
müsaade edilmemesi,
        5-Ormanlık alanlara yakın olan yer-
lerdeki düğün ve benzeri organizasyon-
larda, orman yangınına neden olabile-
cek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı 
madde kullanılmasına izin verilmemesi,
        6-Yüksek risk barındıran ormanlık 
alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde belirli bir süreyi/döne-
mi kapsayacak şekilde kısıtlanması,
        7-Yapılacak denetimlerde tespit edi-
len aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat 
hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve 
idari işlemlerin yapılması,
        8-Mangal/semaver/ateş yakılmasına 
müsaade edilen piknik ve mesire alanla-
rına girişte; uyulması gereken kurallara 
ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı 
veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait billboardlarda kullanı-
lacak görseller, anonslar vb. araçlarla 
vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı-
nın artırılması,
        9-Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek 
üzere mahalle cami imamlarımızca ko-
nuşmalar ve sohbetler yapılması, cami 
hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş 
yakılmaması konusunda halkın uyarıl-
ması için İl Müftülüğünce tedbirlerin 
alınması,
        10-Enerji nakil hatlarından çıkabile-
cek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 
her türlü tedbirlerin alınmasına,
  Karar verilmiştir.

Dursunbey Belediyesi

Dursunbey Belediyesi
Sünnet Şöleni Başvuruları Başlıyor
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürlüğü tarafından organize edilen sün-
net şöleni bu yıl panayırın son günü olan 
15 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekle-
şecek. 07 Ağustos’a kadar başvuruların 
süreceği şölenimize tüm çocuklarımızı 
bekliyoruz.

Dursunbey BALMEK kursları sergi 
açılışına davetlisiniz...

Açılış: 30 Temmuz Cuma 14.00
Sergi 2 gün açık kalacaktır.

Ada Kahvecisi Yanı Anfi Park

 86. Dursunbey Panayırı 
10 Ağustos’ta
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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
İnsanlara hac iba-
detini duyur; gerek 
yaya olarak gerekse 
yorgun argın develer 
üzerinde uzak yol-
lardan gelerek sana 
ulaşsınlar.(Hac, 22/27)

Günün Hadisi
Kim Allah için hac-
ceder, haccında da 
çirkin söz ve gü-

nahlardan sakınırsa, 
annesinden doğduğu 
gündeki gibi günah-
sız olarak geri dö-
ner.(Buhârî, “Hacc”, 4)

GÜNÜN DUASI
Rabbimiz! Bizi Sana 
teslim olmuş kimse-
ler kıl. Soyumuzdan 
da Sana teslim ol-
muş bir ümmet kıl…
(Bakara, 2/128) 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 

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.

Cuma Hutbesi: ““Müslüman’ın Müslüman
 Üzerindeki Hakları”

“Müslüman’ın Müslüman 
üzerindeki hakkı beştir: 
Selâmı almak, hastayı 
ziyaret etmek, cenazeye 
katılmak, davete icabet 
etmek ve aksırana dua et-
mek.” (Buhârî, Cenâiz, 2)
Geliniz, bu Cuma günü 

Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in asırlar öncesinden tarif ettiği kar-
deşlik ahlakına kulak verelim.
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Müslümanları birbirlerine 
bağlayan ve muhabbete dayalı ilişkiler kurmalarına vesile 
olan güzellikleri şöyle haber vermiştir: “Müslüman’ın Müs-
lüman üzerindeki hakkı beştir:
 Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, 
davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.”[1]
Evet, Peygamberimiz (s.a.s)’in öğütlediği ilk görev, Müslü-
manların birbirlerine selam vermesidir. Selam; gönülden 
gönüle muhabbet köprüsü kurmaya vesile olur. Güven ve 
huzuru gerçekleştirmenin, dostluk ve kardeşliği pekiştir-
menin yoludur. İmanın gereği, güvenin teminatı ve sevginin 
kemalidir selam.
Allah Resûlü (s.a.s)’in öğütlediği ikinci görev, hasta ziyare-
tidir. Sağlığımızı her an kaybedebileceğimizi ve birbirimize 
muhtaç olduğumuzu hatırlatan bu ziyaret, Yüce Rabbimizin 
sonsuz rahmetine ulaşmaya vesiledir. Allah rızası için has-
ta ziyaretinde bulunan müminler için melekler şöyle dua 
ederler: “Ne iyi ettin! Attığın adımlar hayırlı olsun, cennette 
bir yerin yuvan olsun.”[2]
Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in öğütlediği üçüncü görev, cenaze-
ye iştirak etmektir. Kardeşimizin cenaze namazını kılmak, 
onun için hüsn-i şehadette bulunmak, defnetmek ve ya-
kınlarına taziyede bulunmak hem dini hem de insani bir 
vazifedir. Ancak, bu vazifeyi yerine getirirken de günümüz 
şartlarının gerektirdiği sosyal mesafe ve maske gibi ted-
birlere uymak, hem kendimiz, hem de çevremizdekilerin 
sağlığı açısından önem arz etmektedir. Her zaman olduğu 
gibi hüzünlü gününde de mümin, Rahman olan Rabbine 
sığınır. Yüce Allah’ı hoşnut eden şu ilâhi kelamla teselli 
bulur:  “Şüphesiz biz Allah’a aitiz ve muhakkak ki O’na 
döneceğiz.”[3]
Peygamber Efendimizin öğütlediği dördüncü görev, davete 
icabet etmektir. Bir Müslümanın, şartlar ve imkânlar ölçü-
sünde davet edildiği yere icabet edip kardeşinin gönlünü 
kazanması Peygamber ahlakındandır.

Sevgili Peygamberimizin öğütlediği beşinci görev ise, ak-
sırdığında kardeşimize dua etmektir. Nitekim Allah Resûlü 
(s.a.s), aksıran bir mümin ile ona şahit olan diğer müminin 
karşılıklı olarak birbirleri hakkında sıhhat ve hidayet temen-
nilerinde bulunmalarını şöyle öğütlemiştir: 
Elbette kardeşlik hukukumuz bu beş görevle sınırlı değil-
dir. Ailemize, komşumuza, akrabamıza iyilikte bulunmak, 
yetimlere kol kanat germek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek 
gibi sorumluluklarımız da bulunmaktadır.
O halde geliniz, birbirimizden sevgimizi, şefkatimizi ve 
merhametimizi esirgemeyelim. Kardeşlerimizin sevinçle-
rini paylaşalım, hüzünlerine ortak olalım. Son nefesimize 
kadar kardeşlik ahlakına ve hukukuna riayet etmeye gayret 
gösterelim.
Hutbemi Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de bize öğrettiği şu 
dua ile bitiriyorum: “Rabbimiz, bizi ve bizden önceki iman 
etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere 
karşı hiçbir kin tutturma. Şüphesiz sen çok şefkatlisin, çok 
merhametlisin.”[5]
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2021/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri                : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri               : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah.Alan Mevkii, 
109 Ada, 105 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planı sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik alanı tespitine göre yapı-
lan incelemede bir kısmının yerleşik alan civarı sınırları içerisinde, kalan 
kısmının ise dışarıda kaldığı ,tarla vasfında olup yöredeki tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesine uygun olduğu, kadastral yola cehpesinin bulunduğu veta-
şınmaz üzerinde 8 adet ağaç bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi                     : Süleler Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü             : 2.057,60 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu          :Taşınmazın bir kısmının yerleşik alan civarı sınırları 
içerisindekalan kısmının ise dışarıda kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti                   : 27.270,00 TL
KDV Oranı              : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü         : 29/09/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü         : 27/10/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri                : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU

                                    2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri               : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah. Köyiçi Mev-
kii 165 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmazınDursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planı sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik alanı tespitine göre yapılan 
incelemede yerleşik alansınırları içerisinde kaldığı ,bahçeli iki adet kargir 
ev ve kargir ahır,samanlıkvasfında olup, taşınmaz üzerinde 28 adet ağaç 
bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi                     : Süleler Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü             : 1.468,96 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu          : Yerleşik alansınırları içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti                   : 122.102,78 TL
KDV Oranı              : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü         : 29/09/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü         : 27/10/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri                : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri              :Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah. Piliç Çayı-
rı Mevkii, 113 Ada, 37 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik alanı tespitine 
göre yapılan incelemede yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı ,tapu 
kaydındaki gibi tarla vasfında, kalan kısmının ise ağaç kaplı olup ,yöredeki 
kuru tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olduğu, kadastral yola cehpe-
sinin bulunmadığı belirtilmiştir.
Adresi                    : Süleler Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü            : 2.086,87 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu         : Yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı tespit 
edilmiştir.
Kıymeti                  : 14.388,59 TL
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü        : 29/09/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü        : 27/10/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri               : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri              : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah. 109 Ada, 
83 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 
sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik alanı tespitine göre yapılan incelemede 
yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı ,tarla vasfında olup yöredeki 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olduğu, kadastral yola cehpesinin 
bulunduğu vetaşınmaz üzerinde 8 adet ağaç bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi                  : Süleler Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü          : 870,05 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu        : Yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı tespit edil-
miştir.
Kıymeti : 11.185,57 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 29/09/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 27/10/2021 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT
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5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri               :Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah.Koca 
Çukur Mevkii, 113 Ada, 30 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik 
alanı tespitine göre yapılan incelemede yerleşik alan ve civar sınırla-
rı dışında kaldığı ,tarla vasfında olup yöredeki kurutarım ürünlerinin 
yetiştirilmesine uygun olduğu, kadastral yola cehpesinin bulunmadığı 
vetaşınmaz üzerinde 1 adet ağaç bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi : Süleler Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü             : 3.214,88 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı tespit 
edilmiştir.
Kıymeti                   : 20.092,25 TL
KDV Oranı              : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü         : 29/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü         : 27/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri                : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri              :Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Süleler Mah.106 Ada, 
25 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planı sınırları dışında kaldığı, köy yerleşik alanı tespitine göre yapılan 
incelemede yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı ,tarla vas-
fında olup yöredeki tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olduğu, 
kadastral yola cehpesinin bulunmadığı vetaşınmaz üzerinde 2 adet 
ağaç bulunduğu belirtilmiştir.
Adresi                  : Süleler Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü          : 7.299,30 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu       : Yerleşik alan ve civar sınırları dışında kaldığı tespit 
edilmiştir.
Kıymeti                : 76.782,65 TL
KDV Oranı           : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü      : 29/09/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü      : 27/10/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri             : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün 
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırma-
da tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak-
ları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci 
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci ar-
tırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa ala-
cakları 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 oranın-
da pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim 
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan ver-
giler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış 
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. 
Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya 
ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerinde-
ki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı bel-
geler 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 feshedilir. 
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- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderile-
bilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/6 Satış 
sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olu-
nur.27/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 
64’e karşılık gelmektedir.
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BALIKESİR’DE AK PARTİ 
TAM KADRO SAHAYA İNDİ.

28-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında
 ülkemizde toplam 58 orman yangını 

meydana geldi, 38’i kontrol altına alındı

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI 
Sayın Valimiz Hasan ŞILDAK tarafından gönderilen Başarı Belgeleri 

Sayın Kaymakamımız Rahmi BULUT tarafından takdim edildi.

            

Dursunbey Kaymakamlığı; İlimiz genelinde 
yürütülen Başarıyı izleme ve geliştirme pro-
jesi (BİGEP) kapsamında başarılı çalışmalar 
ortaya koyan okul yöneticisi ve öğretmenle-
rimize Sayın Valimiz Hasan ŞILDAK tarafın-
dan gönderilen Başarı Belgeleri Sayın Kay-
makamımız Rahmi BULUT tarafından takdim 
edildi.

      Orman Genel Müdürlüğü  #Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı,
 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.
Ayrıca kontrol altına aldığımız Osmaniye yangınıyla ilgili 5 kişi gö-
zaltına alındı. Kasıtlı olarak orman yakmanın, müebbet hapis ve 20 
bin gün para cezasına kadar sonuçları vardır.

            

AYKUT SÜRÜCÜ KURSLARI Dursunbey  
ve Karesi ilçelerinden sonra 3. Şubesini 

Altıeylül Plevne mah.Beyoğlu Cad. NO.106/A 
Balıkesirlilerin hizmetine açıldı.

Balıkesir Dursunbeyliler Dernegi olarak Hemşerimiz Necati çakırı 
ziyaret ederek açılışına katıldık. 
AYKUT SÜRÜCÜ KURSLARI Dursunbey  ve Karesi ilçelerinden 
sonra 3. Şubesini Altıeylül Plevne mah.Beyoğlu Cad. NO.106/A 
Balıkesirlilerin hizmetine açıldı.
Hayırlı olsun..

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI Dt. EKREM BAŞARAN, 
MECLİS’İN TATİLE GİRMESİYLE BİRLİKTE AK PARTİ İL 
TEŞKİLATI’NIN MİLLETVEKİLLERİYLE BİRLİKTE, MİLLETİ-
NİN YANINDA SAHADA OLACAĞINI SÖYLEDİ.
- MECLİS TATİLDE, AK KADRO VEKİLLERLE SAHADA…
- BALIKESİR’DE AK PARTİ TAM KADRO SAHAYA İNDİ: HE-
DEF 2023!
- BALIKESİR AK PARTİ’DE DURMAK YOK YOLA DEVAm .
MİLLETVEKİLERİ, AK KADROLARLA BİRLİKTE HER GÜN 
FARKLI BİR İLÇEDE OLACAK…
TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte, Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatı 
Vekillerle birlikte sahaya indi. Ak Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir 
Milletvekili Av. Belgin Uygur Balya’da, Milletvekili Av. Adil Çelik 
Savaştepe’de, Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir Burhaniye’de, 
Milletvekili Yavuz Subaşı Altıeylül ilçelerinde; Ak Parti İl Koor-
dinatörleri, Kadın Kolları İl Koordinatörleri, İl Sorumluları, İlçe 
Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir 
araya gelerek sahaya indiler. 
Her gün, her vekil farklı bir ilçede Ak kadrolarla birlikte sahada, 
milletinin yanında olacak.

Dursunbey Belediyesi      D İ K K A T
Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararına göre;
ilçemiz sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara (özel mülkiyet kamu 
araziler dahil) mangal, semaver ve ateş yakılması,
Anız yakmak yıl boyunca, bitki örtüsü (bağ,bahçe atığı, ot,dal 
vb.)yakılması,
 İlçemiz sınırlarındaki düğün, nişan vb. organizasyonlarda havai 
fişek,dilek balonu vb. yanıcı madde kullanılması 2. bir karara 
kadar yasaklanmıştır.

BALIKESİR BOZTEPE Balıkesir Kepsut 
AKÇAKERTİL Kontrol Altında


