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DURSUNBEY VE KAZDAĞLARINDAKİ 
YANGINLAR KONTOL ALTINA ALINDI

 Büyükşehir OSB yolunu kısa zamanda hizmete açacak

Vali Şıldak Kazdağlarında ;Dün sabah 
saatlerinde Edremit İlçesi Kavurmacılar 
Mahallesi sınırlarında, Kazdağları Milli 
Parkı içerisinde ormanlık alanda başla-
yan yangına gece boyu müdahale edildi. 
Yangının başlamasından itibaren yangının 
kontrol altına alınması için koordinasyon 
içinde yürütülen çalışmalar sabah saatle-
rinde de devam ediyor.
Yangının ilk anlarında hızlı ve etkili koor-
dinasyonu sağlamak için hemen yangın 
bölgesine giden Vali Hasan Şıldak ikinci 
gün sabah saatlerinde tekrar başlayan he-
likopter müdahalesiyle yürütülen çalışma-
ları   yerinde inceledi. Vali Şıldak Orman 

Genel Müdürürü Birol Dündar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ’ndan çalışmalar ve yangının seyrine ilişkin bilgi aldı.
Dursunbey Çanakçı yangınında DURSUNBEY Belediye Zabıta ekipleri görevli personellere su ve ayran ikramında bulundu…

Balıkesir Valiliği; Vali Hasan Şıldak Kazdağlarında gece boyunca devam eden söndürme faaliyetlerinden sonra sabahın erken 
saatlerinden itibaren tekrar başlayan helikopter müdahalesiyle devam eden çalışmaları yerinde inceledi

--- OSB yolunda sona gelindi 
--- Büyükşehir OSB yolunu kısa zamanda hizmete açacak 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, göre-
ve gelir gelmez şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol 
sorununu çözmek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. 
100 bin kişinin rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacak 4 şeritli 

alternatif yol, kısa zamanda hizmete açılacak.  
Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına 
son verecek 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişli-
ğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun yapım çalışmaları 
Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi 
Başkanlığı ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. 
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ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 10+000 Km. “ÜST YAPI YAPIM İŞİ”Dursunbey Belediyesi
 

Dursunbey Belediyesi
Yangın ve sel felaketi bölgeleri için İlçe-
mizde toplanan yardımlar yola çıktı. İlçe 
Kaymakamımız Rahmi Bulut, Belediye 
Başkanımız Ramazan Bahçavan, AK Parti 
İlçe Başkanı Üzeyir Sali ve STK temsilci-
lerinin yolcu ettiği yardım tırımız, Balıke-
sir #AFAD’a teslim edilerek afet bölgeleri-
ne sevk edilecek...
#TeşekkürlerDursunbey #BendeVarım

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 10+000 Km. “ÜST YAPI YAPIM İŞİ”
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü; Ardıç Orman İşletme Şefliği 11 kod nolu, Durabeyler Orman 
İşletme Şefliği 532 kod nolu ve Odaköy Orman İşletme Şefliği 510, 516 ve 517 kod nolu yollarında 
“Üst Yapı Yapım İşi” 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                                                :2021/494976 
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; Ardıç Orman İşletme Şefliği 11 
                                                      kod nolu, Durabeyler Orman İşletme Şefliği 532 kod nolu ve Oda
                                                      köy Orman İşletme Şefliği 510, 516 ve 517 kod nolu yollarında “Üst 
                                                      Yapı Yapım İşi”
b) Niteliği, türü ve miktarı                   :10+000 Km. yolun üst yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü; Ardıç Orman İşletme Şef
                                                                liği 11 kod no.lu, Durabeyler Orman İşletme Şefliği 532 kod 
                                                                no.lu ve Odaköy Orman İşletme Şefliği 510, 516 ve 517 kod 
                                                                no.lu yolları
ç) Süresi/teslim tarihi                          :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) 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                                         :06.09.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)              :Alaçam Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Cad. 
                                                                No:68 Kat:2 10800 Dursunbey/BALIKESİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.
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 yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 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 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) Alt Yapı İşler-
den V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği ve/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 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
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Dursunbey Kaymakamlığı

 Dursunbey KaymakamlığıKaymakamı-
mız Rahmi BULUT İlçe Müftülüğümüzün 
açmış olduğu Yaz Kur’an Kursuna katı-
lan ve Hafızlık belgesini almayı hakeden 
öğrencilerimize belgelerini teslim etti.

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 10+000 Km. “ÜST YAPI YAPIM İŞİ”

BAŞKAN AVCI GENÇLERLE GÜNE MER-
HABA DEDİ
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 
ALGEM birimi “Başkanla Güne Merhaba” 
programı kapsamında İsmail Akçay Parkı 
ve Plevne Millet Kıraathanesi bahçesinde 
gençler ile bir araya geldi.
“BAŞKANLA GÜNE MERHABA”NIN İKİNCİ-
Sİ DÜZENLENDİ

Altıeylül Belediyesi ile vatandaşlar ara-
sındaki en güzel köprüleri kuran ALGEM 
birimi, daha önce çocuklar ile gerçekleşti-
rilen “Başkanla Güne Merhaba” programını 
organize etmişti. Çocukların hayallerini ve 
hedeflerini dinleyip onlara yol gösteren 
Başkan Avcı, bu sefer de genç nesil ile bir 
araya gelerek sohbet etti. Çocuklar, genç-
ler, yetişkinler ve güçlü anneler için baş-
latılan bu programın çocuklar için gerçek-
leştirilen birinci kısmından sonra şimdi de 
gençler için ikinci “Başkanla Güne Merha-
ba” programı ALGEM birimi tarafından or-
ganize edildi. İsmail Akçay Parkı ve Plevne 
Millet Kıraathanesi bahçesinde ikincisi 

düzenlenen programın devam ettirilerek 
başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm 
Altıeylül’e ulaşılarak güzel sonuçlar ortaya 
çıkması hedefleniyor.
BAŞKAN AVCI “BİZLER SİZE ÇOK DEĞER 
VERİYORUZ”
Altıeylül Belediyesi bünyesinde yürütü-
len her organizasyonda olduğu gibi insan 
ve insan ilişkileri ön planda tutularak yol 
haritası belirleniyor. Genç nesilleri gele-
ceğimiz olarak görüyoruz ve onlara yatı-
rım yapmaktan da geri durmuyoruz diyen 
Başkan Avcı, gençler ile yaptığı hoş sohbet 
ile birlikte onların talep ve önerilerini de 
dikkatle dinleyerek gerekli talimatları verdi. 
Başkan Avcı “Daha önce de çocuklarımız 
ile bir araya gelerek bu etkinliği gerçekleş-
tirmiştik. Bugün de gençlerimiz ile bir araya 
gelerek güzel bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmış olduk. Bizim amacımız gençleri-
mize dokunabilmek ve onlara doğru yolda 
vatana, millete ve tüm dünyaya hayırlı birer 
insan olmaları hususunda rehber olabil-
mektir. Bizler imkânlar el verdiği ölçüde her 
zaman gençlerimizin yanındayız ve yine 
imkânların müsaade ettiği ölçüde gençleri-
mizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyo-
ruz. Buradan tüm gençlere sesleniyorum. 
Sizler bizim geleceğimizsiniz. Size yapılan 
yatırım sadece bizlerin değil, sizlerin de 
geleceğine yapılmış yatırımlardır. Kendinizi 
değerli görün ve ben bu ülke için ne yapa-
bilirim diye düşünün. Eğer bir projeniz, bir 
fikriniz ya da gerçekleşmesini istediğiniz 
bir hayaliniz varsa lütfen çekinmeden bize 
ulaşarak bildirin. Bizler size çok değer veri-
yoruz.” dedi.

Kaymakamımız Rahmi BULUT, Muharrem 
ayı ve aşure günü münasebetiyle İlçemiz 
Sarı Hoca Camiinde cuma namazı sonrası  
vatandaşlarımızla buluştu.

Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantı-
sı 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 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 71 04

 BAŞKAN AVCI’ GENÇLERLE GÜNE MERHABE DEDİ
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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
Yoksa iman edip dünya 
ve âhirete yararlı işler 
yapanları yeryüzünde 

fesat çıkaranlarla bir mi 
tutacaktık? Yahut günah 
işlemekten sakınanları 
günaha batanlar gibi mi 

sayacaktık?
(Sâd, 38/28)

Günün Hadisi
Kim İslâm’da iyi bir çığır 
açarsa, kendi sevabını 
da bununla amel eden-
lerin sevabı kadar se-

vabı da -sonradan amel 
edenlerin sevabından 

eksilmeksizin- alır.
(Müslim, “İlim”, 15)

GÜNÜN DUASI
Allah’ım! Ben zayıfım, 
beni güçlendir. Ben ze-
lilim, beni değerli eyle. 

Ben muhtacım, beni 
rızıklandır.

(Hâkim, Müstedrek, 

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.

Cuma Hutbesi: “Müslüman İşini Sağlam ve Güzel 
Yapar”

“Yaptığınız işi 
güzel yapın; 

Allah işini gü-
zel yapanları 

sever.”
 (Bakara,2/195)

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuru-
yor: “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel ya-
panları sever.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah Teâlâ, birinizin yaptığı 
işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.”[2]

Kıymetli Müminler!
Yüce dinimiz İslam, yaptığımız her işin hakkını ver-
memizi emretmiştir. En sağlam ve en güzelini yapma 
gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan 
işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları makbul sayma-
mıştır.

Aziz Müslümanlar!
Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz önce-
likle İslam’ı güzel yaşamakla mükellefiz. İslam’ı güzel 
yaşamak, Rabbimizi görüyormuşçasına bir hayat sür-
mektir. Allah ve Resûlü’nün bize öğrettiği prensipleri 
içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygula-
maya çalışmaktır. İnançta tevhidden, ibadette ihlastan, 
davranışlarda doğruluktan ve işte sağlamlıktan ödün 
vermemektir. Nefsimize, heva ve hevesimize, şeyta-
nın vesvesesine mağlup olmadan dünya imtihanımızı 
tamamlamaktır.

Değerli Müminler!
Müslüman, vaktini iyi değerlendirip en güzeli ortaya 
koymakla muhatap kılınmıştır. En güzeli ortaya koy-
mak ise önce iyi niyetli olmaya sonra da işine ibadet 
aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahi-
bi her mümin, hayatın her alanında adaleti ve samimi-
yeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü 
kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak 
görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede, en 
mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya 
koymak için çaba gösterir.
Aziz Kardeşlerim!
İşimizi iyi yapmak, hem Allah’a, hem de insanlara 
karşı sorumluluklarımızdandır. Görevlerimizi ihmal 
ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını 
vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış oluruz. 
Unutmayalım ki dünya ve ahirette başarıya ulaşacak 
olanlar, Allah’ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün 
tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah’a havale eden-
lerdir. Hutbemi, Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: 
“İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar 
bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zâyi 
etmeyiz.”[3]
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-VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI 
DEVAM EDİYOR SON GÜN 31 AĞUSTOS 2021 CANBEY AFET BÖİGESİNDE

CANBEY, KARADENİZ’DE AFET BÖLGESİNDE…
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 
başkanlığında kalabalık bir heyetle sel felaketinin yaşan-
dığı Karadeniz Bölgesi’ne giden Canbey, Türkiye’nin en 
büyük sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, Türkeli ve Ayancık 
ilçelerindeki çalışmalara eşlik etti.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, sel 
felaketinin yaşandığı Karadeniz Bölgesi’ni ziyaret ederek, 
Kastamonu ve Sinop’ta afetzedelerle görüştü.
AK zor günlerin üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı.
BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE MÜCADELE EDİYORUZ

Küresel iklim değişikliği 
ile tüm dünyanın ciddi 
sıkıntılar yaşadığına işa-
ret eden Canbey, “Ülke-
mizin bir yanında yan-
gınlarla, bir yanında sel 
felaketleriyle mücadele 
ettiğimiz bir dönemden 
geçiyoruz. Küresel iklim 
değişikliğinin etkilerini 
azaltmak için her damla 
suyun öneminin far-
kında olarak su israfını 
önlemek zorundayız. Sel 
baskınlarının getireceği 
yıkımları engellemek için 

dere yataklarına yerleşim yerleri kurmamalıyız. Depremle-
rin yıkıcı etkilerini azaltmak için sağlam binalar inşa etmek 
zorundayız. Tabii ki doğa şartları zor olabilir ama bizim de 
alacağımız önlemler bu zor şartları kolaylaştıracaktır.” dedi.
Milletvekili Canbey, arama kurtarma çalışmalarında canı 
pahasına gece gündüz çalışan AFAD, Kızılay, Jandarma, 
Polis teşkilatları ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

VERGİ BORÇLARINDA YAPILAN-
DIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR 

SON GÜN 31 AĞUSTOS 2021
Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 
sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarih 
ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun hükümlerin-
den yararlanabilmek için son 
başvuru tarihi olan 31 Ağustos 
2021 tarihinin yaklaşmış olma-
sı nedeniyle mükelleflerimizin 
Kanunun getirdiği imkanlardan 
yararlanmaları amacıyla aşağıda-
ki açıklamalar yapılmıştır.
7326 Kanun ile;
· Vergi dairesine ödenmemiş 
vergi ve diğer borçların tamamı 
ile bunlara bağlı gecikme zamları 
ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi) oranında 
güncelleme yapılarak hesapla-
nan borcun ödenmesi,
· Vergi aslına bağlı cezaların (ver-
gi ziyaı) tamamen silinmesi,
· Vergi aslına bağlı olmayan usul-
süzlük ve özel usulsüzlük cezala-
rının %50’sinin silinmesi,
· Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin aslı ile bunlara bağlı 
faizler yerine Yİ-ÜFE oranında 
güncelleme yapılarak hesapla-
nan borcun ödenmesi,
· Trafik para cezaları ve diğer 
idari para cezalarının tamamı 
ile bunlara bağlı faiz, gecikme 
faizi ve gecikme zamları yerine 
Yİ-ÜFE oranında güncelleme 
yapılarak hesaplanan borcun 
ödenmesi,
· Öğrenim ve katkı kredisi alacak-
larının tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE 
oranında güncelleme yapılarak 
hesaplanan borcun ödenmesi,
· Dava konusu yapılan; vergi 
tarhiyatları, vergi cezaları ve idari 
para cezaları gibi ihtilaflarının 
sulh yoluyla sonlandırılması,

· Vergi incelemesi ve takdir iş-

lemleri devam eden alacakların 
yapılandırılması,
· Matrah veya vergi artırımında 
bulunan ve şartları yerine getiren 
mükelleflere ilişkin olarak vergi 
incelemesi ve tarhiyatı yapılma-
ması,
· İşletmede mevcut olduğu 
hâlde kayıtlarda yer almayan ya 
da kayıtlarda yer aldığı hâlde 
işletmede bulunmayan emtia, 
makine, teçhizat, demirbaşlar ile 
kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacakların beyan edilmesi ile iş-
letme kayıtlarının gerçek duruma 
uygun hale getirilmesi,
· İhtirazi kayıtla verilen beyan-
nameler üzerine tahakkuk etmiş 
olan vergilerin yapılandırılması,
·Yapılandırılan tutarların peşin 
veya ikişer aylık dönemlerde 36 
aya kadar taksitler halinde öden-
mesi,
· Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE 
oranında hesaplanan tutardan 
ayrıca %90 indirim yapılması,
· Trafik para cezaları ve diğer ida-
ri para cezalarının peşin ödenme-
si halinde asıllarında %25 indirim 
yapılması,
· Taksitli ödeme seçeneği ter-
cih edilmesi halinde ilk taksitin 
süresinde ödenmesi şartıyla, 
ikinci taksit ödeme süresi içinde 
geri kalan taksitlerin tamamının 
ödenmesi halinde;
· Yİ-ÜFE oranında hesaplanan 
tutardan ayrıca %50 indirim ya-
pılması,
Yapılandırma fırsatı son gün 
31.08.2021 tarihi olup, mükel-
leflerin son gün oluşacak olası 
yoğunluktan etkilenmemesi için 
başvurularını www.gib.gov.tr 
adresi üzerinden veya e-devlet 
üzerinden interaktif vergi dairesi-
ne giriş yaparak ya da bağlı olu-
nan vergi dairesine şahsen veya 
posta yoluyla yapabilecektir.
Devam etmekte olan pandemi 
süreci nedeniyle başvuruların 
interaktif vergi dairesi üzerinden 
yapılmasını tavsiye eder, sağlıklı 
günler dileriz.

Balıkesir Altıeylül Belediyesi,Sultan Alparslan Gençlik Merkezi gençleri Dursunbey iiçe gençiık 
merkezi ve ilçe müftülüğünü ziyaret ettiler

-Diyanet Manevi gençlik reh-
beri Adem HÜNER ;Balıkesir 
Altıeylül Belediye si,Sultan 
Alparslan Gençlik Merkezi 
kardeşlerimiz bizlere ziyare-
te gelmişler.
Kendilerine Balıkesir Altıey-
lül Belediyesi,Sultan Alpars-
lan Gençlik Merkezi kardeş-
lerimiz misafirperliklerinden 
dolayı ilçe Müftümüz Ali 
Öztürk hocamiza,Diyanet 
Manevi gençlik rehberi 
Adem HÜNER hocamıza çok 
teşekkür ederek ilçemizden 
memnun olarak ayrildılar.
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MARMARA METAL MAMÜLLERİ TİC. A.Ş YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖNER DURSUNBEY’DE

Balıkesir Dursunbeyliler Derneği 
Balıkesi’in eb büyük sivil Toplum 
örgütü olarak her gün yeni üyele-

riyle daha da güçleniyor

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER ORKAN AŞERE HAYRINA KATILDI

            

            

MARMARA METAL MAMÜLLERİ TİC. A.Ş
1994 yılında kurulan İstanbsul merkezli Mramara 
Mela, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde demir, çelik 
ve döküm endüstrisine yönelik olarak geniş bir 
zincirde malzeme ve hammadde sağlayan önde ge-
len ticaret firmalarından biridir. Bu doğrultuda her 
sene gerçekleştirdiği ihracatlar neticesinde İstan-
bul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından 
ödüllendirilen bir firmadır.
Marmara Metal dünya çapındaki bağlantı kanalları-

nı kullanarak hammaddeleri Çin, Bağımsız Devletler Topluluğu, Hindistan, Güney Afri-
ka, Brezilya ve Avrupa ülkelerinden temin etmektedir. Firma Ferro Alyajlar, Demir Dışı 
Metaller, Pik Demir, Metalürjik Kok, Grafit Elektrot, Karbon Verici, Refrakter ve diğer 
katkı maddeleri üzerine uzmanlaşmıştır.Ticeret faaliyetlerinin yanı sıra Marmara Metal, 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde krom cevheri, mangan cevheri, bakır konsantresi maden-
lerine sahiptir. Merkez ofisi İstanbul’da olmak üzere idari bina ve depoları ile 100.000 
m2 alanda hizmet vermekte olup, bu depolar metalürji marketi görevi üstlenmekte ve 
kendisine ait 40 kamyon ile müşterilerine zamanınında teslimat hizmeti sunmaktadır. 
Ankar, Konya ve İzmir’de de stok sahaları ve satış ofisleri mevcuttur.

Marmara Metal Yön. Kur. Bşk. Hüseyin ÖNER ve kardeşi Nihat ÖNER  Balat 
Madencilik sahibi Tunç KAPAN ile birlikte Dursunbey Madenlerine yatırım yap-
mak için incelemelerde bulundu.

Balıkesir Dursunbeyliler Derneği başkanı 
Rahmi Kireç, Hemşerimiz Deva Partisi Dur-
sunbey İlçe Başkanı Mesut Çetin  Balıkesir 
Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ederek 
Derneğimize üye oldular Kendilerine bu 
nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz

Rahmi Kireç, Balıkesir  Dursunbeyliler Der-
neği başkanı Rahmi Kireç; Hemşerilerimiz  
Çakırca Köyümüzden Almanya’da İkamet 
eden İsmail Aymaz - oğlu Mustafa Aymaz 
Hüseyin BAŞ ve eşi Balıkesir Dursunbeyli-
ler derneğimizi ziyaret ederek Derneğimize 
üye oldular Kendilerine bu nazik ziyaretin-
den dolayı teşekkür ederiz

Balıkesir Karesi
 Belediyesi  

Karesi Belediyesi Al-
parslan Türkeş Spor 
Kompleksi çalışanla-
rımızın yaptığı aşure 
hayrına Başkanımız 
Dinçer Orkan ve eşi 
Pelin Orkan’da katıl-
dı. Muharrem Ayı’nın 
ülkemize ve milletimi-
ze hayırlar getirmesi-
ni temenni ediyoruz. 
Allah Kabul etsin.

30 AĞUSTOS
Zafer 

Bayramı, 
30 Ağustos 1922'de 

Dumlupınar'da 
Atatürk'ün başku-

mandanlığında zafer-
le sonuçlanan Büyük 

Taarruz'u anıyoruz


