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BÜYÜKŞEHİR ‘BİZİM YUNUS’U
BALIKESİRLİLERLE BULUŞTURDU

 ‘Bizim Yunus’ Balıkesirli tiyatroseverler-
le buluştu
---Büyükşehir ‘Bizim Yunus’u, Balıkesirliler-
le buluşturdu
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından “Yunus 
Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında sahnele-
nen “Bizim Yunus” adlı tiyatro oyunu; Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyo-
nuyla, Ayvalık Amfi Tiyatro ve Yay/ada Amfi 
Tiyatroda tiyatroseverlerle buluştu. 
Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi 
Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümü olan 
2021  yılında, UNESCO tarafından anma ve 
kutlama yıl dönümleri arasına alınarak tüm 
dünyada anılıyor. 30 Ocak 2021’de Resmi 

Gazete’de yayımlanan genelgeyle de Cum-
hurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesiyle yurt 
genelinde birçok farklı  etkinlik gerçekleşti-
riliyor. 
      Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından “Yu-
nus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsa-
mında  sahneye konan “Bizim Yunus” adlı 
tiyatro oyunu, Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi  organizasyonunda tiyatroseverlerle 
buluştu. 
12 Ağustos Perşembe günü Ayvalık Amfi  
Tiyatroda sahnelenen oyun, 14 Ağustos Cu-
martesi günü Yay/ada Amfi Tiyatroda seyirci 
karşına çıktı. 

TİYATROSEVERLERİN 
BEĞENİSİNİ KAZANDI

Sönmez Atasoy’un yazdığı, Devlet Tiyatro-
ları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’un 
yönettiği “Bizim Yunus” adlı oyunda Yunus 
Emre’yi, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı  
Alpay Ulusoy canlandırdı. Performansıyla 
büyük alkış alan Ulusoy, tiyatroseverlerin 
beğenisini kazandı. 
“Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta” 
teması işlenerek sahneye konan oyunun; 
dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı 
Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve 
müzikleri Nedim Yıldız tarafından hazırlandı.
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BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DURSUNBEY ORMAN 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖKÇEDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2021 YILI 

ENDÜSTRİYEL PLANTASYON AĞAÇLANDIRMA P
Dursunbey Belediyesi. 

Belediye’den Sünnet Şöleni

 . Belediye’den Sünnet Şöleni
Dursunbey Belediyesi 86. Dursunbey Panayı-
rı etkinlikleri çerçevesinde 41 çocuğu sünnet 
ettirdi. Üstü açık otobüs, makam araçları ve 
kamu araçları ile konvoy yapan çocuklar bü-
yük mutluluk yaşadı.

Bu yıl 86.sı gerçekleşen Dursunbey Pana-
yırında çeşitli etkinlikler düzenleyen Dur-
sunbey Belediyesi, panayırın son gününde 
sünnet şöleni ile çocukların ilk mürüvvet 
heyecanına ortak oldu. 
Saz mesire alanında bulunan etkinlik ala-
nında gerçekleşen sünnet şöleni için günler 
öncesinden hazırlık yapan Dursunbey Be-
lediyesi, ilçedeki sünnet kültür ve adetlerini 
toplu sünnet şöleninde de uyguladı. Şölende 
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan gelen 
konukları karşıladı. Sünnete Belediye Meclis 
üyeleri, Ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan’ın ai-
lesi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer 
ile vatandaşlar katıldı. İlginin yoğun olduğu 
sünnet şöleninde müzik grupları ve Kartepe 
Belediyesi çocuk mehteran grubu gösterileri 
yer alırken, vatandaşlara ve çocuklara özel 
ikramlar da yapıldı.
Sünnet’in ikinci bölümünde konvoy ve kortej 
yapıldı. 
Kortejde çocuk mehter takımı öncülük eder-
ken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan 
makam arabası ile sünnet çocuklarını kortej-
de gezdirdi. Kortejde jandarma, polis, kamu 
araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tahsis edilen üstü açık otobüs 
çocukların sünnet araçları içinde yer aldı. 
Renkli görüntülerin yaşandığı konvoyun 
ardından ise kına gecesi programına geçildi. 
Kına yakılan 41 çocuğa Ünlü futbolcu İlkay 
Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan tarafın-
dan çeyrek altın takıldı. Renkli görüntülere 
sahne olan sünnet şöleni, doyasıya eğlence-
nin ardından son buldu.

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜ-
DÜRLÜĞÜ GÖKÇEDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2021 YILI ENDÜSTRİYEL PLANTAS-

YON AĞAÇLANDIRMA PROGRAMI KAPSAMINDA ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BALIKESİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Gökçedağ Orman 
İşletme Şefliği 2021 Yılı Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Programı Kapsamında Arazi Ha-
zırlığı 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                                             :2021/462646
1-İdarenin
a) Adı                                          :ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BALIKESİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
                                                     KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                    :Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. No:37/A 10100 KARESİ/
                                                     BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası    :2662436692 - 2662450160
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                         :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                         :Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dursunbey Orman İşlet
                                                    me Müdürlüğü Gökçedağ Orman İşletme Şefliği 2021 Yılı Endüstri
                                                    yel Plantasyon Ağaçlandırma Programı Kapsamında Arazi Hazırlığı 
                                                    Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı        :109,50Ha sahada Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Programı 
                                                    Kapsamında Arazi Hazırlığı ve Tel İhatası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Gökçedağ Orman 
                                                                       İşletme Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi               :İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlana-
caktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :15.09.2021 - 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 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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ye-
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-
len bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu iş, makina ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, 
erozyon kontrolü toprak muhafaza, suni tensil ve bakım işleri ile bunların etüd proje işleri benzer 
iş olarak kabul edilecektir.
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 olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
                                                                                                                                    devamı sayfa 3’de
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GÖRGÜ KURALLARI NE-
DEN ÖNEMLİ

Görgü kuralları, toplum 
içinde yaşayabilmek için 
uyulması ve öğrenilmesi 
zorunlu olan insan ilişkile-
rini düzenleyen kurallardır. 
İnsanın, içinde yaşadığı 
topluma karşı yüklenmiş 

olduğu bazı görev ve sorumlulukları var-
dır. Bireylerin bu görev ve sorumlulukları 
yerine getirmesi ile huzurlu, saygılı ve bir-
birine güçlü bağlarla bağlanmış bir toplum 
oluşur. Görgü kurallarının önemsenerek 
öğrenilip uygulandığı bir toplumda kişiler 
birbirlerine karşı sevgi ve saygı gösterir. 
Bireylerde kendi hareketlerini başkaları-
nın huzur ve mutluluğu için sınırlayabil-
me olgunluğu gelişir. Böyle kişiler; kibar, 
görgülü, bilgili, efendi, karakterli, şahsiyet 
sahibi ve benzeri sıfatlarla tanımlanır.

Görgü kurallarının temelinde terbiye ve 
nezaket vardır. Terbiye ve nezaketin özün-
de ise insan ilişkilerinde saygı, sevgi, 
anlayış, iyilik edebilme, bencilliğe hâkim 
olabilme gibi erdemler bulunur. Görgü ku-
ralları kültürden kültüre, toplumdan toplu-
ma farklılıklar gösterebilir. 
Burada verilecek olan kurallar hemen he-
men her toplumda ortak olarak kullanılan 
kurallardır. Bu kurallar dar kalıplar içine 
sokulmadan duruma, zamana ve yerine 
göre bireye özgü bir esneklik içinde uygu-
lanabilir. 
İyi ve sürekli ilişkiler kurabilmek hem 
toplum içerisinde hem de kişisel yaşamda 
mutluluğu sağlayan en önemli etkendir. 
Toplumda uymamız gereken kurallara bir-
kaç örnek verelim:
1. Bir kişiyi telefonla iki defadan fazla ara-
mayın. Çağrınızı yanıtlamazlarsa, ilgilen-
meleri gereken önemli bir şeyler olduğunu 
düşünün.

2. Ödünç aldığınız parayı, diğer kişi size 
ödünç verdiğini hatırlamadan önce iade 
edin. Bu sizin dürüstlüğünüzü ve karak-

terinizi gösterir. Aynı şey para haricindeki 
diğer şeyler için de geçerlidir.

3. Birisi size öğle / akşam yemeği ısmar-
larken asla menüdeki pahalı yemeği sipa-
riş etmeyin. Mümkünse onların seçtikleri 
yiyecekleri sizin için de sipariş etmelerini 
isteyin.
4. Hiç kimseye “Ah, yani henüz evli değil 
misin?”, “Çocuğun yok mu”, “Neden bir 
ev almadın?” veya “neden bir araba almı-
yorsunuz?” gibi garip sorular sormayın. 
Bunlar sizin sorununuz değildir.
5. Arkanızdan gelen kişi için daima kapı-
yı açın. Erkek ya da kız, yaşlı ya da genç 
olması fark etmez. Toplum içinde birine iyi 
davranmak sizi küçültmez.
6. Bir arkadaşınız sizin için bir ödeme yap-
tıysa, bir dahaki sefere siz ödeme yapın.
7. Farklı görüşlere saygı gösterin. Unut-
mayın, birinin 6 gördüğü, size 9 görüne-
bilir. Ayrıca, ikinci görüş bir alternatif için 
iyidir.
8. İnsanların konuşmasını asla bölmeyin. 
Konuşmalarına izin verin. Dediklerinin 
hepsini duyun ve hepsini filtreleyin.
9. Konuşurken gereksiz konulara girme-
yin. Asıl konuyu anlaşılır şekilde anlatma-
ya çalışın.
10. Toplu taşıma araçlarında ve diğer 
sosyal alanlarda telefonla konuşurken 
ses tonunuzu doğru ayarlamalısınız. Diğer 
insanlar sizi dinlemekten keyif almıyor 
olabilirler.
11. Biri size yardım ederken “teşekkür 
ederim” deyin.
12. Arkadaşlarınızı kamuoyunda övün. 
Baş başayken hataları var ise eleştirin.

13. Birinin kilosu hakkında yorum yapmak 
için hiçbir zaman bir neden yoktur. “Ha-
rika görünüyorsun” demen yeterli. Kilo 
vermek hakkında konuşmak istiyorlarsa, 
zaten yapacaktır.

14. Biri size telefonunda bir fotoğraf gös-
terdiğinde sola veya sağa kaydırmayın. 
Sırada ne olduğunu asla bilemezsiniz.
15. Bir arkadaşınız size doktor randevusu 
olduğunu söylerse, bunun ne için olduğu-
nu sormayın, “Umarım iyisindir” demeniz 
yeterlidir. 
Onları, size kişisel hastalıklarını söylemek 
zorunda kalma gibi rahatsız edici bir du-
ruma sokmayın. Bilmenizi isterlerse, bunu 
zaten söylerler.

16. Temizlik görevlisine yöneticilerle ile 
aynı saygıyı gösterin. 
Altınızdaki birine ne kadar kaba davrandı-
ğınızdan kimse etkilenmez. Fakat insanlar 
onlara saygılı davranırsanız bunu fark 
edeceklerdir.
17. Bir kişi doğrudan sizinle konuşuyorsa, 
telefonunuza bakmak kabalıktır.

18. Sizden istenene kadar asla tavsiye 
vermeyin.

19. Kimseye gerek yokken yaşını ve maa-
şını sormayın.
20. Sizi doğrudan ilgilendirmeyen herhan-
gi bir şey olmadıkça işinize odaklanın.

21. Sokakta biriyle konuşuyorsanız güneş 
gözlüğünüzü çıkarın. Bu bir saygı göster-
gesidir. Göz teması konuşma kadar önem-
lidir.
22. Yoksulların ortasında asla zenginliği-
nizden bahsetmeyin.
 Benzer şekilde, çocuğu olmayanların ya-
nında çocuklarınız hakkında konuşmayın.
23. İyi bir mesajı okuduktan sonra, “Mesaj 
için teşekkürler” demeye çalışın.
24. Cep telefonlarınız ile konuşurken, baş-
kalarının sizi dinlemek zorunda kalmama-
sına dikkat edin.
25. Görüntülü arama yapmadan önce 
arayacağınıza dair ön bilgilendirme yap-
malısınız.

FARUK BALCI

GÖRGÜ KURALLARI NEDEN ÖNEMLİ

                                                                                                                                       baştarafı sayfa 2’de
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyat-
ların 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) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklile-
rin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
    Resmi İlanlar                    www.ilan.gov.tr’de                        Basın: 143 34 75

 Dursunbey Kaymakamlığı 
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında Daire Amirleri ve Oda Başkanları 
ile Pandemi Tedbirleri hakkında toplantı 
gerçekleştirildi.
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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 )

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

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ VE SOĞUCAK ORMAN İŞLETME 
ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 6+900 KM SANAT YAPISI

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ VE SOĞUCAK ORMAN
 İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 6+900 KM SANAT YAPISI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ ve SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 
ORMAN YOLLARINDA 6+900 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                                            :2021/479679 
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 6+900 KM 
                                                    SANAT YAPISI
b) Niteliği, türü ve miktarı        :ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ ve SOĞUCAK 
                                                    ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 6+900 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 işletme Müdürlüğü, Kireç ve Soğucak Orman 
İşletme Şeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi               :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                 :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer tesli
                                                     mi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :31.08.2021 - 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 tümü-
nü 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 yükle-
nicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bün-
yesinde 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 be-
delin % 60 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 teb-
liğinde yer alan A / IV. Grupİçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya A / V. Grup Karayol-
ları 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.
                                                                                                                                devamı sayfa 5’de
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--- Büyükşehir, şehrin dört bir yanında 
yolları yeniliyor

--- Büyükşehir, şehrin dört bir yanında yolları 
yeniliyor
--- Büyükşehir’den 45 km sıcak asfalt, 178 
km sathi kaplama
Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmaları 
gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, 2021 yılının başından bu yana; 93 bin 
ton yani 45,3 kilometre sıcak asfalt ile 178,4 
kilometre sathi kaplama çalışmaları gerçek-
leştirdi. Süren çalışmalarla dâhilinde ihtiyaç 
duyulan yollarda çalışmalar devam edecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her 
köşesinde yol yapım çalışmaları gerçekleş-
tirmeye devam ediyor. 
Birçok ilçede; sıcak asfalt, sathi kaplama ile 
bakım-onarım işlemlerini aralıksız sürdüren 
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Baş-
kanlığı ekipleri, biten çalışmaların hemen 
ardından bir başka bölgede çalışmalarını 
başlatıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının başın-
dan bu yana; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, 
Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Karesi, Kepsut, 
Susurluk ve Sındırgı’da 93 bin ton yani 45,3 
kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştir-
di. Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma, 
Dursunbey, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi ve 
Marmara’ da ise 178,4 kilometre sathi kapla-
ma çalışmalarını tamamlayan ekipler, farklı 
ilçelerde de yol yapım çalışmalarını sürdürü-
yor.
TARLA VE ZEYTİNLİK YOLLARINDA
BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI 

SÜRÜYOR
Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
tarafından da her yıl Mart ayında başlanan 
tarla ve zeytinlik yollarında; bakım-onarım ve 
yol genişletme çalışmaları da hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Ayvalık, Burhaniye, Edremit, 
Gömeç, Havran, Savaştepe ile Susurluk’ta 
süren çalışmalarla çiftçiler; ekim, dikim ve 
hasat dönemlerinde daha rahat ve güvenli 
bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar.

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KİREÇ VE SOĞUCAK ORMAN İŞLETME 
ŞEFLİĞİ ORMAN YOLLARINDA 6+900 KM SANAT YAPISI

                                                                                                                                       baştarafı sayfa 4’de
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyat-
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Resmi İlanlar                    www.ilan.gov.tr’de                        Basın: 143 36 44

﴾1﴿ Rahmân ve rahîm olan 
Allah’ın adıyla...

Tefsir (Kur’an Yolu)
Sûrelerin başında bulunan besmele cüm-
lelerinin, Kur’an-ı Kerîm’in mushaflarda ilk 
defa toplanmasından itibaren yazılageldiği, 
aynı dönemde Kur’an’a dahil olmayan hiç-
bir şeyin mushafa yazılmadığı dikkate alı-
nırsa –aksine görüşler bulunmakla birlikte– 
her sûrenin başındaki besmeleyi, sûrenin 
âyet sayılarına dahil olmayan ayrı bir âyet 
olarak kabul etmek gerekmektedir. Hanefî 
fıkıhçılarının görüşleri de böyledir (Cessâs, 
Ahkâmü’l-Kur’ân, I, 12).

 İmam Şâfiî Fâtiha sûresinin başındaki 
besmeleyi bu sûreden bir âyet olarak kabul 
etmiştir. Diğer sûrelerin başlarındaki bes-
meleler konusunda kendisinden iki farklı 
görüş nakledilmiş, her sûreye dahil bir âyet 
sayılması görüşü –ona ait olması yönün-
den– daha sahih bir rivayet olarak kaydedil-
miştir. 
Ebû Hanîfe’ye göre besmeleler sûrelerin 
başında ayrı âyetler olduğu için namazda 
yalnızca Fâtiha’dan önce sessiz olarak 
okunur, Fâtiha’yı takip eden ve zamm-ı sûre 
denilen sûre ve âyetlerden önce ise besme-
le okunmaz. Yukarıda verilen bilgiler istika-
metinde besmele bu sûrenin ilk âyeti olarak 
tefsir edilmiştir.
Besmele dilimize genellikle “Rahmân ve 
rahîm olan Allah’ın adıyla” şeklinde çevril-
mektedir. Bu cümlede zikredilmeyen fakat 
her besmele okuyanın başlayacağı işe göre 
niyetinde bulunan “... okuyorum, başlıyo-
rum, yapıyorum, yiyorum” gibi bir yüklem 
vardır. “Allah’ın adıyla yemek, okumak” 
ifadesinden Türkçe’de “yenen ve okunanın 
Allah’ın adıyla birlikte yenildiği veya okun-
duğu” anlaşılır. Bu mâna kastedilmediğine 
göre maksadı doğru anlatabilmek için bes-
meleyi “Rahmân ve rahîm olan Allah adına, 
... adını anarak, ... Allah’tan yardım dileye-
rek ...” şekillerinde çevirmek de uygun olur.

Kul herhangi bir davranışta bulunurken, 
önemli bir işe teşebbüs ederken önce eûzü 
çekerek muhtemel olumsuz etkileri defet-
mekte sonra da besmeleyi okuyarak “ken-
dinin tek başına yeterli olmadığını, başarı 
ve gücün ancak Allah’tan gelebileceğini, 
Allah’ın yeryüzünde halife kıldığı bir varlık 
olarak O’nun mülkünde, O’nun adına tasar-
rufta bulunduğunu, asıl mâlik ve hâkim olan 
Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa emanete 
hıyanet etmiş olacağını...” peşinen kabul 
etmekte ve bundan güç almaktadır.
 Burada tevhid cümlesinin mânası da üstü 
kapalı olarak mevcuttur. 
Zira nasıl ki tevhid cümlesinde “lâ ilâhe” 
denilerek önce bütün sahte tanrılar zihinler-
den siliniyor, sonra da “illallah” ifadesiyle 
hakiki, tek, eşi ve benzeri bulunmayan Tanrı 
(Allah) kalbe ve zihne yerleştiriliyorsa, eûzü 
besmele çekildiğinde de önce kulluk iliş-
kisine engel olan kirli çevre temizleniyor, 
sonra da bu ilişkinin en uygun anahtarı 
kullanılmış, doğru kapılar açılmış, sağlıklı 
bağ kurulmuş oluyor.

Kur’an dilinde rahmân sıfat-ismi de Allah’a 
mahsustur, başka hiçbir varlık için kullanıl-
mamıştır. 
Rahmân “en uzak geçmişe doğru bütün 
yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lutuf, ih-
san, rahmet bahşeden” demektir. Rahmân, 
rahmetiyle muamele ederken buna mazhar 
olan varlığın hak etmesine, lâyık olmasına 
bakmaz, bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her 
şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi 
ısıtır ve aydınlatır.

Rahîm “çok merhametli, rahmeti bol” de-
mek olup bu sıfatla kullar da nitelenebilir. 
Allah’ın rahîm sıfat-ismi O’nun, daha ziyade 
kullarının gelecekte elde etmek üzere hak 
ettikleri, lâyık oldukları sınırsız rahmeti-
ni, lutuf ve merhametini ifade etmektedir. 
“Esirgemek” ve “bağışlamak” bu sonsuz, 
engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir 
parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir.

-

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.
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Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından organize edilen sünnet

 şölenimizde 41 çocuğumuz Sünnet oldu.

ALTIEYLÜL’DEN FUTBOL TURNUVASI
İsmail Berber anısına düzenlenen birimler 

arası futbol turnuvası başladı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
 Kültür ve Sanat Evi şehrimize hayırlı olsun.

            

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ; Şehrin merkezinde ta-
rih kokan bir mekan: Yıldırım Bayezid Han İmarethanesi.Yürüt-
tüğümüz restorasyon çalışmalarının ardından bugünkü halini 
aldı.İl protokolümüzün katılımlarıyla açılışını gerçekleştirdik.
Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi şehrimize hayırlı olsun.

            

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Birimler arası halı saha 
futbol turnuvamız başladı. Rahmetli İsmail Berber müdürümüz 
anısına düzenlediğimiz turnuvada mücadele eden çalışma arka-
daşlarıma başarılar diliyorum.

Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ta-
rafından organize edilen sünnet şölenimizde 41 çocuğumuz 
Sünnet oldu. Katılımın yüksek olduğu şölenimizde Kartepe 
Belediyesi çocuk mehteran takımı da sahne aldı…

Dursunbey Kaymakamlığı
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleş-
tirilen  Arduino ile programlama ve tasarım eğitimine katı-
lan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

Dursunbey Kaymakamlığı 
Programlama ve tasarım eğitimine katılan 

kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı

Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan AVCI; Çalışma ar-
kadaşlarımızın düzenlediği 
aşure hayrındayız. Bu mü-
barek günde edilen duaların 
kabul olması dileğiyle; hayır-
da emeği geçen, katkı veren, 
milli ve manevi değerlerimize 
sahip çıkan tüm personelime 
teşekkür ediyorum. Rabb’im 
kabul etsin inşallah.


