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ALTIEYLÜL KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ BARANA İLE BAŞLADI
Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri, 

Barana Ekibi’nin gösterisiyle başlayarak vatandaşlarla buluştu.

Altıeylül Kurtuluş Etkinliklerimize Hasan Can Kültür Merkezi’mizde 
düzenlenen Barana Gösterisi ile başladık. Birbirinden güzel türküleri 
ve halk oyunlarıyla gönüllerimize dokunan Barana Ekibine, bu güzel 
geceye iştirak eden değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

ALTIEYLÜL KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ 
BARANA İLE BAŞLADI

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Altıeylül Kur-
tuluş Etkinlikleri, Barana Ekibi’nin gösterisiyle başlayarak vatan-
daşlarla buluştu.

“AHBAP”LAR ALTIEYLÜL’ÜN KURTULUŞUNU
 VATANDAŞLARLA BİRLİKTE KUTLADI

Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümünde 
Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği “Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri” 
Dursunbey Barana Ekibi’nin katılımıyla coşku içerisinde başladı. 
Balıkesirlilerle 3 asırlık Barana Kültürü’nü bir araya getiren Altıeylül 
Belediyesi’nin kültürümüze verdiği değeri en derinden hissederek 
güzel bir akşam geçirdik. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel 
Miras Listesi’nde yer alan Barana, 3 asırlık bir geçmişi damarların-
da barındırıyor. 

Sadece sazdan ve sözden ibaret olmayan Barana Kültürü, genç 
yaşta bünyesine giren insanları topluma faydalı bireyler olarak 
Türk-İslam Geleneği ile harmanlanmış bir kültür içerisinde yetiştiri-
yor ve Barana’ya girenlere de “Ahbap” ismi veriliyor. Barana, sos-

yokültürel temelleri çok eskiye dayanan ve toplum yapısını olumlu 
yönde etkileyerek günümüze kadar gelmeyi başaran nadir kültürler-
den biri olarak ayakta durmayı başarıyor. Bundaki en önemli faktör 

de Barana Kültürü’nü yaşatmak için “Ahbap”lar ve Altıeylül Bele-
diyesi gibi toplumsal değerlere sahip çıkarak kendisini sorumlu 
hissedenler sayesinde gerçekleşiyor.                devamı sayfa 5’de
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BİNA GÜÇLENDİRME İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-
DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜDursunbey Belediyesi

 

Dursunbey Belediyesi
Enerjimiz Büyüyor
2017 yılında kurulumu yapılan ve Bele-
diyemizin önemli gelir kaynağı olan 1. 
Güneş Enerji Santralimizin ardından, 2. 
Santralimizin kurulumu başladı. 

24 dönümlük alanda kurulan santralimiz, 
Sülmen mevkiinde bulunan 1. santrali-
mizin yanında yer alıyor. Yaklaşık 3100 
panelin yer alacağı santralimizde 1 MW 
enerji üretilecek...
#İşimizGücümüzDursunbey

BİNA GÜÇLENDİRME İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Dursunbey Merkez 7 ve 8 No’lu Lojmanlar ile Çamlık İlk Mü-
dahale Ekip Binası Deprem Güçlendirme 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                                                          :2021/508994
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 7
                                                                  ve 8 No’lu Lojmanlar ile Çamlık İlk Müdahale Ekip Binası 
                                                                  Deprem Güçlendirme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                      :2 Adet Lojman ile 1 Adet İlk Müdahale Ekip Binası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü 
Merkezi ve Çamlık İlk Müdahale Ekip Binası
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             :17.09.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)                                :Dursunbey Orman İşlt. 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 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 
% 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.
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.
                                                                                                                                devamı   sayfa 3’de
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DURSUNBEY BELEDİYESİ

Dursunbey Belediyesi
İyilik her yerde

İlçemiz Sinderler İstasyonu yakınların-
da öğle saatlerinde arıza yapan trende 
yaklaşık 5 saat mahsur kalan yolcula-
rın yardımına Kızılay gönüllülerimiz ve 
Zabıta ekiplerimiz yetişti. Yolculara su ve 
kumanya ikramında bulunulurken, arızası 
giderilen tren daha sonra Balıkesir istika-
metine hareket etti…

BİNA GÜÇLENDİRME İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-
DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK KURALLARI
Bir ülkede trafik kuralları, o 
ülkedeki düzenin bir kesitini 
verir. Aynı zamanda anlayış 
tarzını ortaya koyar. 
Kurallara uyma alışkanlığı 
vatandaşlık görevlerinin 
başında gelir.

 Fakat ülkemizde kurallara 
uyulmadığı için gördüğümüz o küfürler, el 
sallamalar vs. kültürümüzdeki bozulmaları 
gösterir.
 Sürekli trafik kaidelerine uymamayı adet 
haline getirenler bir gün muhakkak kaza 
yaparlar. Kazada hasar da çok büyük olur.

Kırmızı ışıkta geçiyoruz. Hız limitini hiç 
görmüyoruz. Kemer takmıyoruz. 
Bol bol korna çalıyoruz.
 Solluyoruz, yol vermiyoruz ya da yolu ke-
siyoruz. Sevgi, saygı azaldı, çok egoist ve 
bencil olduk. 
Yollarımız, her an kaza yapmaya aday çılgın 
ve bilgisiz sürücülerle dolu.

Son zamanlarda en çok gördüğümüz hata-
lardan birisi de araç kullanan şoförlerin cep 
telefonu ile canlı çekim yapıp bunu inter-
nette yayınlamalarıdır. 

Cep telefonu ile konuşmanın yasak oldu-
ğu trafikte bir de şoförlerin fotoğraf çekip, 
araçlarının hız göstergelerini yayınlayıp 
paylaşmaları başlarına büyük felaketler 
açacaktır.

 Bunları yapan arkadaşların bir an önce ha-
talarından vazgeçmeleri can ve mal güven-
likleri açısından hayırlarına olacaktır. 
Yanındaki koltukta bir arkadaşı var ise o 
çekim yapsın. Fakat araç kullanıcısının asla 
bu yanlışı yapmaması gerekmektedir.

Trafik kazalarında neden dünyanın önde 
gelen ülkelerinden biri olduğumuzu, hemen 
her gün rastladığımız trafik canavarların-
dan anlayabilirsiniz. 

Türkiye’de her gün rastladığımız trafik 
magandalarını gördükçe, trafikte ne zaman 
adam oluruz diye umutsuzca kendimize 
sorular soruyoruz. 

Trafik denetimlerinin artması, cezaların 
yükseltilmesi, ehliyetlerin alınması, hiçbir 
şey trafik canavarlarına engel olamıyor.

Trafiğe çıkan ve kurallara uymayı seven 
vatandaşlarımıza şu tavsiyelerde bulunaca-
ğız. Bunlar hoş sözler değil, fakat ne yazık 

ki acı gerçekler.
1-Mümkünse araç kullanmayın. Kullanmak 
zorunda kalırsanız hayati tehlike içinde 
olduğunuzu bilmelisiniz.
2-Karşınızdaki sürücünün doğru hareket 
yapmasını beklemeyin, her an yanlış yapa-
cakmış gibi tetikte durun.
3-Dikkatsiz ve yeteneksiz şoförlerin çok 
sayıda olduğunu her zaman göz önünde 
bulundurun. Bir aracı sollarken, sizi sola-
maya çalışan araçlara dikkat edin.
4-Yol hakkını sinyal vermeden alan araçla-
rın başınıza dert açacağını unutmayın.
5-Sağdan jet gibi pike yaparak önünüze 
geçmeye çalışan araçlar olacağını düşü-
nün.
6-Akan trafikte yola her an yayaların fırlaya-
cağını hesap edin.
7-Size geçiş hakkı tanımayan şoförlere 
bunu öğretmeye kalkışmayın, dayak yersi-
niz.
8-Geceleri tek farla giden otomobilleri mo-
tosiklet sanmayın.
9-Gereksiz yere selektör yakanlara kızıp 
sinirlerinizi bozmayın.
10-Önünüze her an inek, eşek gibi hayvan-
ların çıkabileceğini düşünün.
11-Yollarda traktörlerin olabileceğini, arıza 
yapan kamyonların güvenlik önlemi al-
madan yolu kapatabileceğini unutmayın. 
Hedefiniz beklenmeyeni beklemek olmalı!
12-Üzerinde “Allah korusun!” ya da “Kıs-
met” gibi deyimlere yer verilen araçlardan 
özellikle korkun. Onlar çok tehlikelidir.
13-Ülkemizde otomobil kullanmanın büyük 
bir cesaret işi olduğunu unutmayın.
Dursunbey’de şoförlük yaparken bunlara 
iki kat daha dikkat etmeniz gerekiyor. 

Ehliyetsiz araba kullanan gençlere, beyaz 
Şahin marka araçlara, kucağına çocuğunu 
oturtarak araç kullanan şoförlere ve özellik-
le de motosikletli gençlere karşı çok dikkat-
li olmanız gerekiyor. 

Okul yollarında aşırı süratle giden, yayala-
rın, öğrencilerin canını hiçe sayanlara ne 
yazık ki kimse dur diyemiyor. 
Görüştüğümüz trafikçi arkadaşlar kaçan ve 
hızlı giden araç ve motorları kaza riski ol-
duğu için, takip edemediklerini söylüyorlar. 

Fakat kurallara uymadığı için, birilerinin 
canlarını yaktıkları zaman ne diyeceğiz. 
Kurallardan bir kez taviz verdiniz mi sonuç 
böyle olur.

FARUK BALCI

Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT Başkanlı-
ğında Organize Sanayi Bölgesi Müteşeb-
bis Heyet toplantısını gerçekleştirildi.

Dursunbey Kaymakamlığı

                                        

TRAFİK KURALLARI

                                                                                                                                      baştarafı sayfa 2’de
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
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 94 76
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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 

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
 ORMAN YOLUNDA KUTU MENFEZ YAPIM İŞİ

                                        ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLUN-
DA KUTU MENFEZ YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLUN-
DA KUTU MENFEZ YAPIM İŞİ 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                                                  :2021/525873
1-İdarenin
a) Adı                                              :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇE
                                                         Lİ 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 SOĞUCAK ORMAN 
                                                        İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLUNDA KUTU MENFEZ YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı            :2*2,5x2,5 m. genişliğinde, 10 m. uzunluğunda
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOĞUCAK 
                                                                        ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ORMAN YOLUNDA
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    :13.09.2021 - 10:00
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 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 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 2796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işlerindebenzer iş gupları tebli-
ğinde yer alan A / IV. Grupİçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya A / V. Grup Karayolları 
işleri ( Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilcektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 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.
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.
                                                                                                                                     devamı sayfa 5’de
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ALTIEYLÜL KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ BARANA İLE 
BAŞLADI

CANBEY BALIKCILARLA 
BİRLİKTE VİRA BİSMİLLAH DEDİ

BARANA KÜLTÜRÜ 
ALTIEYLÜL’DE YAŞATILDI

Altıeylül Belediyesi tarafından altı gün 
boyunca sürdürülecek olan “Altıeylül 
Kurtuluş Etkinlikleri” kapsamında orga-
nize edilen etkinliklerin ilki olan Dursun-
bey Barana Ekibi gösterisi, vatandaşlar-
dan büyük ilgi gördü. 

Hep birlikte söylenen türküler başta ol 
mak üzere Barana Kültürüne ait ince nü-
anslar da akşamı güzelleştirmeye yetti. 

Kendisi de Dursunbeyli olan ve Barana 
Kültürü’nün sosyokültürel açıdan öne-
mine dikkat çeken Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül’ümüzün 
kurtuluş etkinliklerinin ilkinde vatandaş-
larımız ile bir araya geldik. 
Öncelikle bu akşam bizlere kültürümü-
zün bir parçası olan Barana’yı en güzel 
şekilde yaşatan Ahbap’lara teşekkür 
etmek istiyorum. 
Yaklaşık 3 asırlık geçmişe sahip olan 
Barana Kültürü’nü yaşatabilmek ve 
Altıeylül’ümüzün kurtuluş etkinliklerin-
de bu kültüre sahip çıkabilmek adına 
elimizden geleni yapabildiysek ne mutlu 
bizlere. 
Bizler kültürünü ve tarihini unutmayan 
bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. 
Bu vesileyle de bu güzel akşamı değerli 
kılan Barana Ekibi’ne ve vatandaşları-
mızla tekrardan şükranlarımı sunuyo-
rum.” dedi.

Balıkesir ‘de Haluk Levent Rüzgarı
-- Balıkesir’de, Haluk Levent rüzgârı esti-- Anadolu Rock’ın güçlü sesi Balıkesirlile-

ri mest etti
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock’ın güçlü sesi Haluk Levent’i, 30 
Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesirlilerle buluşturdu. Le-
vent, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Avlu Havuz-
lu Amfi Alanı’nda, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gören 
konserde, muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden ünlü sanatçı, 
zeybek dansıyla da ayakta alkışlandı. 25 yılda Balıkesir’de 18 konser verdiğini 
belirten Haluk Levent, Balıkesir’i çok sevdiğini dile getirerek “Keşke 28 kere daha 
gelsem.” dedi. 
BAŞKAN YILMAZ: HALUK HER SENE GELECEK
Konser sonunda sahneye çıkarak Haluk Levent’e çiçek takdim eden Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konserden büyük keyif aldığını söyledi. 
Başkan Yılmaz “Bu güzel konser için çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin gerçekten 
ihtiyacı vardı.dedi.

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
 ORMAN YOLUNDA KUTU MENFEZ YAPIM İŞİ

                                                                                                                                                                              baştarafı sayfa 2’de
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklile-
rin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.     
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. CANBEY BALIKÇILARLA ‘VİRA 
BİSMİLLAH’ DEDİ

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mus-
tafa Canbey, Su Ürünleri Av Sezonu’nu 
açmak için Erdek’te balıkçılarla bir araya 
geldi.
Su Ürünleri Av Sezonu’nu bugün açıl-
dı. Erdek ilçesinde balıkçılarla buluşan 
Canbey, sezonun ilk ağını balıkçılarla 
birlikte attı. Erdek Kaymakamı A.Atakan 
Atasoy, Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, 
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğ-
lu, AK Parti Balıkesir İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Mücahit Genç ve vatandaşların da 
katıldığı sezon açılışıyla ilgili açıklama-
larda bulunan Canbey, “Bugün Erdek 
İlçemizde su ürünleri avlanma sezonunu 
açtık. Tüm balıkçılarımıza yeni sezonda 
bereketli avlanmalar diliyorum. 
Ağları bol balıkla dolsun inşallah.” ifade-
lerini kullandı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey av 
yasağının sona ermesine saatler kala 
hazırlıkları tamamlayıp ağlarını suya bı-
rakmak için beklemeye başlayan Balıke-
sir Erdek’de Çakıl Mahallesi ve Karşıya-
ka Mahallesindeki balıkçılarla bir araya 
geldi.Canbey, “Ben de vira bismillah 
diyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde 
deniz bereketli olur, daha güzel kazanç-
lar, daha bereketli günleri hep beraber 
yaşarız.” ifadelerini kullandı.
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HARP MALÜLLERİ GAZİLERİ DUL VE YETİMLERİ BANDIRMA 
TEMSİLCİLİĞİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA BALIKESİR
 BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNİN SPONSORLUĞUNDA DURSUNBEY 

ŞEHİTLİĞİ VE SU ÇIKTI, KÜTAHYA GEZİSİ

Balıkesir Dursunbeyliler Derneği

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, VİRA BİSMİLLAH

            

            

        Harp Malülleri Gazileri Dul ve Yetimleri Bandırma Temsilciliği; Kurtuluş yolcu-
luğunda Dumlupınar, Zafer tepesi gezisi için bize değer veren destek veren  katkı 
sağlayan bu gururu yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel 
YILMAZ olmak üzere Kepsut Belediye Başkanı Sayın İsmail CANKUL, Dursunbey 
Belediye Başkanı Sayın Ramazan BAHÇAVAN, Dursunbey Belediye personelinin 
içten misafirperverliği,Kütahya Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Dernek 
Başkanımız  Sayın Ahmet Asım OKAT ‘ın muhteşem ev sahipliği, değerli gazeteci
büyüğümüz Ekrem ALKAY’ ın eşlik etmesi ve Tarihi yolculuğu başlatmamıza bü-
yük pay sahibi olan Akparti Bandırma İlçe Başkanı Sayin Mehmet DOĞAN’a tüm 
Şehit ve Gazi Aileleri olarak yürekten teşekkür ederiz..

Balıkesir Dursunbeyliler Derneği başkanı 
Rahmi Kireç, Hemşerimiz (BAL Yapı) İnşaat 
Mühendisi Barış Bal kardeşimizi Karesi  
Dumlupınar Mah.Sunak Sk. Önay işhanı kat 
3 daire 12’de yeni açmış olduğu ofisinde  
Derneğimiz üyeleri Avukat İbrahim Erdin 
ve genç Hukukcumuz Mustafa Ongun ile 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

3 EYLÜL DURSUNBEY’İMİZİN  KURTULUŞ BAYRAMI

Vira Bismillah
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, av yasa-
ğının kalkmasıyla birlikte Ayvalık 
Limanı’ndan denize açılan balıkçı-
larla birlikte “Vira Bismillah” diye-
rek ağ attı.
15 Nisan’da başlayan balık avı 
yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 
Hazırlıklarını günler öncesinden 
tamamlayan balıkçılar “Vira Bismil-
lah” diyerek denize açıldı. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, av yasaklarının sona erme-
siyle yeni sezona başlayan balıkçı-
larla birlikte Ayvalık’ta denize açıldı. 

Balıkesir Dursunbeyliler Derneği başkanı 
Rahmi Kireç, Hemşerimiz (ONGUN Mimarlık) 
Mimar Zahit Ongun kardeşimizi Altıeylül 
Mah. Çiğdem Sk. Bayar Apt. No:1’de yeni 
açmış olduğu ofisinde  Derneğimiz üyeleri 
Avukat İbrahim Erdin, İnşaat Mühendisi Ba-
rış Bal ve genç Hukukçumuz Mustafa On-
gun ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Balıkesir Dursunbey liler Derneği başkanı  
Rahmi Kireç, Hemşerilerimiz İnşaat Mühen-
disi Barış Bal ve  Hukuk mezunu Mustafa 
Ongun  kardeşlerimiz Balıkesir Dursunbey-
liler derneğimizi ziyaret ederek Derneğimize 
üye oldular Kendilerine bu nazik ziyaretin-
den dolayı teşekkür ederiz.

Balıkesir Dursunbeyliler Derneği


