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- KUVA-Yİ MİLLİYE ŞEHRİNİN ATATÜRK EVİ AÇILDI

BGC 60. Yıl Onur Ödülleri Sahipleri Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) kuruluşunun 60. yıl 
etkinlikleri kapsamındaki Hasan Basri Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu.

- KUVA-Yİ MİLLİYE ŞEHRİNİN ATATÜRK EVİ AÇILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te bulunan evinin birebir 
projesinin uygulandığı Karesi Atatürk Evi kapılarını açtı.
 Çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde konuşan Karesi Be-
lediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi Atatürk Evi yaşayan, canlı bir 

mekan olacaktır” dedi. Karesi Belediyesi, ilçeye yeni bir kültürel ve 
tarihsel bir değer kazandırdı. 
Restorasyonları yapılarak hizmete sunulan Karesi Bey Türbesi ve 
Yıldırım Beyazıt İmarethanesi’nden sonra Karesi Atatürk Evi’nin de 
açılışı yapıldı.                                             devamı sayfa 3’de

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) kuruluşunun 60. yıl etkinlikleri kapsamındaki Hasan Bas-
ri Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şeref konuğu ola-

rak katıldığı törende, gazeteciler yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik 
alanda şehre değer katan isimlere de onur ödülleri takdim edildi. Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin 60. 
kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hasan Basri 
Çantay Gazetecilik Ödülleri” törenine katılan Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, gazeteciliğin hayat ile insan arasında bağ kuran bir meslek 
olmanın yanı sıra iletişim teknolojileriyle iç içe olması sebebiyle sürekli 
kendini güncellediğini söyledi. 
Bu güzel etkinlikten dolayı Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine, Başkan 
Ramazan Demir’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) 
kuruluşunun 60. yıl etkinlikleri kapsa-
mındaki Hasan Basri Gazetecilik Ödül 
töreninde Sahibi olduğum Balat Gaze-
tesinin ödülünü değerli  Milletvekilimiz 
Adil Çelik’in elinden aldım
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 T.C DURSUNBEY İCRA DAİRESİDursunbey Belediyesi
 

Dursunbey Belediyesi
Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen 
Hiking (Doğa Yürüyüşü) etkinliğine ilgi yoğun 
oldu. 170 hemşehrimizin katıldığı 10 km’lik 
Yayla parkurunda sonbaharın tadını çıkararak, 
doğanın muhteşem güzelliklerini keşfettik. 
Önümüzdeki haftaki parkurumuz Gölcük böl-
gesi olacak. Sizi de bekleri

T.C.
DURSUNBEY
İCRA DAİRESİ
2021/78 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal/lar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın 
aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymet/ler-i-nin %50 sini ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile 
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde yine aşağıda belirtilen gün, 
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki bu artırmada da malın 
tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını 
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresin-
den elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artır-
ma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
 Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak 
edecekleri, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler 
nakit teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 60 
0001 5001 5800 7290 5544 61 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit ola-
rak bulundurmaları gerekmektedir. 
Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran 
kişinin hesabına yapılacaktır. Bu menkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde 
alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 114/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi 
veya teminat aranmayacaktır. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınırı 
satın alanlar, alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep 
edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K. nun 118. Maddesi gereğince verilen süre 
içersinde nakten ödemek zorunda olacağına, Damga vergisi, KDV ve Teslim masrafları 
masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynak-
lanan Damga Vergisi ve KDV Vergisini yatırmadığı taktirde resen İ.İ.K nun 118. Maddesi 
uyarınca ihale kararı kaldırılacaktır. Satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi 
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
03/11/2021
1.İhale Tarihi                          : 14/12/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi                          : 11/01/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri                                : Çelik Yediemin Otoparkı - Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı                         
                                                   Sokak No:37 Dursunbey/BALIKESİR
   No     Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi         KDV       Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
    1             107.800,00                         1                %1            16 LNF 06 plakalı otomobil; 2013 
model PEUGEOT marka, 301 modeli, M1 araç sınıfı, hususi kategori, olan otomobil, be-
yaz renkli, sedan kasa tipinde, B Segmenti, Şase No su: VF3DD9HP0DJ692657, motor no 
su: 10JBFM3084498, diesel motorlu,4 silindirli, motor hacmi:1560 cm3,maksimum torku 
230 Nm, 4x2 önden çekişli, 5 kişi taşıma kapasitesine sahip, azami yüklü ağırlığı 1548 kg, 
katar ağırlığı 2298 kg olan, boş net ağırlığı 1170 kg ağırlığında dır. 
Yakıt sistemi diesel, 4 silindirli, motor güçü: 92 hp (68 kw) olan, beş ileri 1 gerimanuel 
şanzımana sahip bir otomobildir. Otomobilin yüzeysel incelemesinde; Tüm ekipmanları 
üzerinde, lastikleri takılı, mevcut kullanılabilir,elektrik sistemi ( lambalar aküler, şarj di-
namosu, kablolar) takılı, koltuk, direksiyon, dikiz aynaları, motor ve bunun gibi tüm ekip-
manları üzerinde olduğu tespit edilmiştir, araç çalışır vaziyetedir.
Araç çalıştırılmış olup km göstergesinden aracın 197399 km olduğu görülmüştür. Araçın 
ön camında ve motor bloğunun içinde çakma olarak şase bilgileri okunmaktadır. 
Araç deposunun yarısından az olduğu tespit edilmiştir. Ses sistemi orijinal olup çalışır 
vaziyettir, tüm iç göstermeleri tüm fonksiyonlarını yerine getirmektedir klima çalışır vazi-
yettedir. 
İç döşeme, koltuk ve ön göğüs içinde deformasyon yoktur. 
İç döşeme koyu renklidir. Otomobilinüzerinde orijinal Peugeotalüminyum jantlar, Ön ve 
arka lastikleri 185x65xR15 ölçülerindedir ve ön lastikler %75 durumunda arka lastikler ise 
%40 civarında ve değiştirilmesi gerekmektedir, Otomobilin kaportası ve boyasında çürük 
ve deformasyonlar göze çarpmaktadır. 
Boyası iyi durumda ön tampondaçizikler ve sürtmelerden dolayı rutuj boyalarımevcuttur. 
Ön tampon sürtmeden dolayı sag kısmı yerinden çıkmış vaziyettedir. 
Arka tamponda da sürtme izleri mevcuttur. Aracın stepnesi kriko ve bijon anahtarları mev-
cut ve eksiksizdir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
  Resmi İlanlar                     www.ilan.gov.tr’de                         Basın: 148 46 38

Dursunbey Belediyesi tarafından organize
edilen doğa yürüyüşleri kapsamında 13 Ka-

sım' da doğa harikası olan Gölcük bölgesinde.

Göçük altına kalan işçi kurtarıldı.. Dursunbey’in Adaören kırsal Mahallesi’ndeki bir maden 
ocağında bugün sabah yaklaşık 80 metre derinlikte kısmi göçük meydana geldi. Bir süredir 
kullanılmayan gökçükte su tahliyesi için çalışan Celalettin K. yaşanan kısmi göçük nedeniy-
le mahsur kaldı. Hayati bir tehlikesi olamayan ve ayağında kırık tespit edilen işçi, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama-Kurtarma Ekipleri, maden işçileri ve AFAD ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Celalettin K., 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Dursunbey KaymakamlığıKUVA-Yİ MİLLİYE ŞEHRİNİN 
ATATÜRK EVİ AÇILDI

İçişleri Bakanlığımız tarafından
 “Bir hareketine bakar hayat” teması ile başlatılan trafik kampanyası

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi-
yete intikalinin 83.Yıl dönümü nedeniyle 
İlçemiz Cumhuriyet Meydanında düzen-
lenen anma programına Kaymakamımız 
Rahmi BULUT,  Belediye Başkan Rama-
zan BAHÇAVAN, Garnizon Komutanı Per.
Astğm.Resul GÜVEN, çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan yöneticiler, siyasi parti 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

         

İlk olarak Atatürk büstüne çelenklerin ko-
nulmasıyla saat 09:05’de başlayan siren 
sesleri ile Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı-
nın ardından tören sona erdi.

T.C. Dursunbey 
Kaymakamlığı· 
İçişleri Bakanlığımız

 tarafından “Bir hareketi-
ne bakar hayat” teması ile 
başlatılan trafik kampan-
yasına ait afişler kolluk 

ekiplerince vatandaşların 
yoğun olarak bulunduğu 

yerlere asıldı.

#BiHareketineBakarHayat

 KUVA-Yİ MİLLİYE ŞEHRİNİN ATATÜRK 
EVİ AÇILDI
. Kuva-yi Milliye Mahallesi’nde 8 dönüm-
lük alana kurulan ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Selanik’te bulunan evinin birebir 
projesinin uygulandığı 115,60 m2 oturumlu, 
3 kattan oluşan 370,35 m2 toplam inşaat 
alanına sahip Karesi Atatürk Evi yüzlerce 
davetlinin katılımıyla hizmete sunuldu. 
Açılış töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları ve şehitler için saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Törende Balıkesir’in Kuva-yi Milliye 
mücadelesinin konu edildiği film gösterimi 
ardından Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan bir konuşma yaptı. 
“BALIKESİR KUVA-Yİ MİLLİYE’NİN LİDER 
KENTİDİR”
Tarihin bünyesinden çıkarttığı en önemli 
liderlerden birinin de Atatürk olduğunu 
söyleyen Başkan Orkan, “Yirminci yüzyılda 
maruz kaldığımız güçlü taarruzlar karşısın-
da  , tüm imkansızlıklara rağmen başarıyla 
Milli Mücadelemizi  örgütlemesi, bağım-
sızlık ümidimizi hep diri tutması, ülkemizi 
işgalcilerden kurtarması ve milletin istikla-
lini, yine milletin azim ve iradesinin kurta-
racağına inanması, Bağımsız , Demokratik 
ve Modern Türkiye Cumhuriyetini  kurma-
sı, kısa sürede büyük kalkınma hamleleri 
başlatması, Atatürk’ün Türk ve Dünya  
tarihinde çok az sayıda Lidere atfedilen, 
müstesna bir konuma layık görülmesini 
sağlamıştır.
Yine Balıkesir Kuva-yi Milliye’nin Lider 
Kentidir ve Milli Mücadele’de önemli bir 
yere sahiptir” dedi.
KARESİ ATATÜRK EVİ’NDE NELER VAR?
Karesi Atatürk Evi hakkında bilgiler veren 
Başkan Orkan müzede bulunan bölümleri 

şöyle sıraladı:
Bahçesinin öğrencilerimizin etkinlik ve tö-
renleri için uygun planlanması ile birlikte,
İçerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve 
Devrimleri, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Ata-
türk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziya-
retleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım 
Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, 
Balıkesir ve Kuva-yi Milliye Odası, Göste-
rim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası 
gibi bölümler bulunmaktadır. İnanıyoruz 
ki Karesi Atatürk Evi yaşayan,  canlı bir 
mekan olacaktır. Dilerim Karesi Atatürk Evi 
sayesinde Balıkesirimize ve Karesimize 

mütevazi de olsa değer katmayı başarmış 
oluruz ve sizlerin teveccühüne nail olmuş 
oluruz.”Açılış törenine Vali Vekili Şükrü 
Kara, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğge-
neral Ergin Dinç, AK Parti Balıkesir Millet-
vekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Emniyet 
Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Kuva-yi Milliye 
önderlerinin torunları, siyasi parti temsil-
cileri, STK temsilcileri, belediye meclis 
üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 
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ALTIEYLÜL’DE 
TİYATRO GÜNLERİ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY
 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY 
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 2022 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE 
105000LİTRE MOTORİN(DİĞER) VE 1500LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) AKARYAKIT mal 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                  :2021/732325 
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 mal alımın
a) Adı                                            :DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 2022 YILINDA 
                                                       KULLANILMAK ÜZERE 105000LİTRE MOTORİN(DİĞER) VE 
                                                       1500LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) AKARYAKIT
b) Niteliği, türü ve miktarı          :105000LİTRE MOTORİN( DİĞER ) , 1500LİTRE KURŞUNSUZ 
                                                       BENZİN( 95 OKTAN )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer        :İhale konusu malların akaryakıt kısmına dahil olanları yük
                                                                 lenici firmanın Balıkesir İli Dursunbey İlçesi ilçe merkezi 
sınırları dahilinde bulunan Taşıt Tanıma Sistemine Sahip Akaryakıt İstasyonları (Pompa Teslimi) 
ihtiyaca göre fiş karşılığı teslim alınacaktır. Orman yangını vb olağandışı durumlarda İdarenin 
talebi üzerine herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde teslim 
edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi               :01.01.2022 tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar, Taşıt Tanı
                                                     ma Sistemine Sahip Akaryakıt İstasyonları (Pompa Teslimi).Akarya
                                                     kıt, yüklenici firmanın Dursunbey ilçe sınırları içerisindeki akaryakıt 
                                                     pompa istasyonundan ihtiyaç duyuldukça idaremizin matbu Akar
                                                     yakıt Alındı Fişi karşılığında peyderpey olarak 7 gün 24 saat boy
                                                     yunca araçların depolarına teslim yapılacaktır. Orman yangını vb 
                                                     olağandışı durumlarda İdarenin talebi üzerine herhangi bir bedel 
                                                     talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde teslim 
                                                     edilecektir.
d) İşe başlama tarihi                  :01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
 tarih ve saati                              :06.12.2021 - 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.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a- Teklif veren isteklinin; teklif verdiği mala ait teslim yerinde, TC Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu) belgesinin 
aslı veya noter tasdikli suretini teklif kapsamında vereceklerdir.
b- Teklif veren istekli; bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketinden alınacak ve iş bitim tarihine 
kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesinin devam ettiğine dair belgenin aslı veya noter tasdikli 
suretini teklif kapsamında vereceklerdir.
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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge 
veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest 
bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten istekli-
lerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki 
bilgiler ile tevsik edilir.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 58.3. Maddesi Gereği;
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala 
ilişkin Yerli Malı Belgesi,                                                                          devamı sayfa 5’de ---------->>

ALTIEYLÜL’DE TİYATRO GÜNLERİ
Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür 
Merkezi’nde 10’ncu Ege Tiyatrolar Birliği buluş-
masını gerçekleştirerek Balıkesirlilere tiyatro 
şöleni yaşattı.
HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE İLK TİYAT-
RO GÖSTERİSİ
Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi’ni 
faaliyete geçirdiği günden bu yana özellikle 
kültür-sanat alanında birbirinden değerli konuğu 
Balıkesirliler ile buluşturmaya devam ediyor. 
Altıeylül Kent Sahnesi’nin kuruluşunu gerçek-
leştiren Altıeylül Belediyesi, vakit kaybetmeden 
çalışmalarına başlayarak birbirinden kıymetli 
sanatçıları Altıeylül’de ağırlamaya başladı. 
10’ncu Ege Tiyatrolar Birliği Buluşması’nın son 
gününde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı “Bu güzel organizasyonda bizi yalnız 
bırakmayan cennet vatanımızın, güzel ülkemizin, 
güzel bölgelerinden gelerek bizleri onurlandıran 
değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. Üç günlük süre içerisinde onları ağırlamak 
için arkadaşlarımızla gayret sarf ettik. Hata yap-
tıysak, kusur işlediysek bizleri mazur görsünler. 
Onların buradan mutlu ve tekrar özleyecek şekil-
de ayrılmaları için elimizden geleni yapmaya ça-
lışıyoruz. İlk gün kukla gösterisi, ikinci gün yine 
kukla gösterisi ve akşamında da Denizli Büyük-
şehir Belediyesi’nden kardeşlerimiz yaklaşık 2 

buçuk saat performans sergilediler. Daha sonra 
da Yüksel Bey bütün sinirimizi stresimizi alarak 
bizleri rahatlattı. İnşallah Balıkesir’de de bu tarz 
kardeşlerimizi yetiştirecek kent tiyatrosu açısın-
dan da şehrimize gerekli motivasyonları sağlaya-
cak imkânları hep birlikte sağlayacağız. Bundan 
sonra özellikle köylerimizde gezici çocuk tiyatro-
larıyla vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza güzel 
etkinlikler sunacağız. İnşallah Mart ayı içerisinde 
bir hafta tiyatro günlerini gerçekleştireceğiz. 
Haziran ayında da Altıeylül Köy Tiyatro Festivali 
gerçekleştireceğiz; bundan sonra her ay inşallah 
bir şehir tiyatrosunu ağırlayacağız. Ayrıca sanat 
akademi eğitimlerimiz de önümüzdeki hafta baş-
lamış olacak. İnşallah bundan sonra daha güzel 
organizasyonlarda hep birlikte olmak dileğiyle” 
dedi.   Haber:T.Kireç

ALTIEYLÜL ÇOCUK FUTBOL
 TURNUVASI BAŞLADI

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü’nün müşterek girişimleriyle 
Gümüşçeşme Mahallesi’nde 8-12 yaş arası 
futbol turnuvası düzenleniyor.
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11.11 Milli Ağaçlandırma Günü 
etkinliklerle kutlandı…

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY
 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                     baştarafı sayfa 4’de
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
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 dokü-
manını 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.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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HASAN YILDIZ AKLANDI 
YILDIZ “HİÇBİR GÜÇ BİZİM BİRLİK VEBERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKTIR”

Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıl-
dız “Hiçbir güç bizim birlik ve beraberli-
ğimizi bozamayacaktır.”
          HASAN YILDIZ AKLANDI

FETÖ’den gözaltı-
na alınan ve daha 
sonra serbest 
kalan Balıkesir 
Lokantacılar ve 
Benzerleri Esnaf 
ve Sanatkarları 
Odası Başkanı 

ve BESOB Başkan Vekili olan Yıldız 
Lokantası’nın sahibi Hasan Yıldız hak-
kında mahkeme takipsizlik kararı verdi.
Aralık 2020 yılında Jandarma’nın 12 
ilde düzenlediği FETÖ Operasyonu ile 
gözaltına alınan ve daha sonra mahke-
me kararıyla serbest bırakılan Balıkesir 
Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf ve 
Sanatkarları Odası Başkanı ve Balıke-
sir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Bir-
liği (BESOB) Başkan Vekili olan Yıldız 
Lokantası’nın sahibi Hasan Yıldız; Ba-
lıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan 2020/14165 Soruşturma, 2021/9815 

nolu karar ile hakkında kavuşturulmaya 
yer olmadığına karar verildi.
ÖRGÜT İLE HİÇBİR KAYDI BULUNMADI
Kararda; "Şüpheli Hasan Yıldız hakkın-
da yapılan soruşturmada KHK kapsa-
mında kapatılan iş yerlerinde çalışma 
kaydının bulunmadığı, Bylock kul-
landığına dair belgeye rastlanmadığı, 
FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle kapatılan 
Dernek, Vakıf ve Sendikalarda kaydının 
bulunmadığı, örgüt iltisakı nedeniyle 
kapatılan okullarda kaydının bulunma-
dığı, Bank Asyada hesabının bulunma-
dığı, şüphelinin kullandığı tespit edilen 
telefon hattının alınan HTS kayıtları 
üzerinde yapılan incelemede hiçbir suç 
unsuruna rastlanılmadığı" denildi.

YILDIZ “HİÇBİR GÜÇ BİZİM BİRLİK VE
BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKTIR”

Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri 
Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı ve 
BESOB Başkan Vekili olan Yıldız Lo-
kantasının sahibi Hasan Yıldız hakkında 
alınan takipsizlik kararı sonrasında hiç 
şaşırmadığını ifade ederek “Biz her za-
man devletimizin ve milletimizin yanın-
da olduk. 
Geçmişte olduğu gibi şimdide u hain 
terör örgütü ile bir bağımız olmamış-
tır. Bu durum Yüce Türk mahkemeleri 
tarafından da tescillenmiştir. Adalete 
güvenimiz tamdır. 
15 Temmuz hain darbe girişiminin ol-
duğu gece ve devamındaki Demokrasi 
nöbetlerinde hep ön saflarda bulunduk. 
Biz esnaf teşkilatları olarak o en uzun 
gecede 51 şehit verdik. Ülkemiz üzerin-
de kötü emel besleyenler hiçbir zaman 
heveslenmesinler. Çünkü, Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. 
Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliği-
mizi bozamayacaktır. Allah bir daha bu 
günleri bizlere yaşatmasın” diye konuş-
tu.                                  Haber:S.Mercan

11.11 Milli Ağaçlandırma Günü etkin-
liklerle kutlandı…  Dursunbey Orman 

İşletme Müdür-
lüğü Dursunbey 
Orman İşletme 
Şefliğinde ger-
çekleştirilen 
fidan dikim töre-
nine ; Dursunbey 

kaymakamı Rahmi BULUT ile İlçe Proto-
kolü, öğrenciler, Sivil Toplum Kuruluş-
ları ve vatandaşların katılımıyla gerekli 

pandemi önlemleri alınarak düzenlendi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masının ardından sırasıyla Dursunbey 
Orman İşletme Müdürü Hasan KİLİVAR 
ve Dursunbey Kaymakamı Rahmi BU-
LUT günün anlam önemine dair konuş-
malarını yaptılar. Fidan dikimi hakkında 
bilgi verilmesinin devamında fidan di-
kimine geçildi. 2000 adet fidan toprakla 
buluşturuldu. 

Etkinliğe katılan misafirlerimize Orman 
İşletme Müdürlüğümüzce ikramda bulu-
nulduktan sonra tören sona erdi.
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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
Ey iman edenler! İç-
tenlikle ve kararlılık 
içinde Allah’a tövbe 
edin. Umulur ki rab-
biniz kötülüklerinizi 
örter ve sizi altından 

ırmaklar akan cennet-
lerine koyar…
(Tahrîm, 66/8)

Günün Hadisi
Allah Teâlâ; kıyamet 
gününde şu üç sınıf 

insanla ne konuşacak, 
ne onları temize çıka-
racak, ne de onların 
yüzüne bakacaktır: 

Zina eden ihtiyar, ya-
lan söyleyen hüküm-

dar ve kibirlenen fakir.
(Müslim, “Îmân”, 172)

GÜNÜN DUASI
Rabbim! Seni her çeşit 

noksanlıktan tenzih 
ederim. Hamdim Sa-
nadır. Allah’ım! Beni 

bağışla.
(Nesâî, “Tatbîk”, 10)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[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.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Ulu 
Camii’nde hutbe irad 
etti, cuma namazı 
kıldırdı
Allah Resulü Efendi-
mizin (s.a.s) Rabbine 
irtihalinin hemen 
ardından kapıla-
rını İslam’a açan, 
o günden bugüne 
kadar ezanların hiç 

susmadığı İslam şehri Diyarbakır’dan Ulu Cami’den hepinizi 
selamlıyorum.
Yüce Rabbimiz, bizlere sayamayacağımız kadar bol ve gü-
zel nimetler verdi. “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız, 
sayamazsınız” ayet-i kerimesi ile bunu bütün insanlığa açıkla-
dı. Ancak, bu nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden 
daha değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet, imandır. 
Zira insan, imanla yücelir. Kalpler, imanla huzur bulur. Vicdan-
lar, imanla berraklaşır. Akıllar, imanla durulur. Kabirler, imanla 
aydınlanır. Mahşer, imanla feraha erer. Sırattan imanla geçilir. 
Cennete imanla girilir.
İslam şairi Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi ile “İmandır o cevher 
ki İlâhî ne büyüktür… İmansız olan paslı yürek sinede yük-
tür!”
Aziz Müslümanlar!
İman; Peygamber Efendimizin Allah Teâlâ’dan getirdiği her 
şeyin doğru olduğunu dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. 
Cebrail (a.s)’ın “İman nedir?” sorusuna Allah Resûlü (s.a.s) 
şöyle cevap vermiştir: “İman; Allah’a, meleklerine, kitapları-
na, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere 
inanmaktır.”
İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, içinde 
ebedi kalacakları ve hiç ayrılmak istemeyecekleri Firdevs 
cenneti vardır. Rabbinin ayetlerini, ahireti inkâr edip Peygam-
berini alaya alanlara gelince, işte onlar, dünyasını ziyan etmiş 
kimselerdir. Ahirette ise varacakları yer cehennemdir.
Aziz Kardeşlerim!
İslam ile şereflenmenin ilk şartı Allah’a imandır. Mümin, Rab-
binin bir tek olduğuna, her şeyi yoktan var ettiğine, yaşattı-
ğına ve yönettiğine can-ı gönülden inanır. Yalnızca Allah’a 
ibadet eder ve yalnızca O’ndan yardım diler.
Allah’a samimiyetle bağlanan mümin, doğumundan ölümüne 
kadar yanı başında bulunan, kendisini koruyan, bağışlanması 
için dua eden meleklerin varlığıyla huzur bulur.
Mümin, ruhuna ve bedenine şifa, gönlüne zihnine sükûnet, 
sözüne ve hayatına anlam katan Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı 
sarılır. Yüce Kitabımızı en güzel bir şekilde yaşayan Peygam-
berimizin sünnetine tabi olur. Zira o bilir ki, sözün en güzeli 
Allah’ın Kitabı, rehberliğin en güzeli ise Peygamberimizin reh-
berliğidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) insanları karanlıktan 
aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Mucize kitap Kur’an 
bizim için bir hayat rehberidir. Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.) 
bizim için üsvei hasenedir. Rabbimiz, dinimizin iki büyük kay-
nağı Kur’an’dan ve sünnetten bizi bir an bile ayırmasın.
Mümin, ahirete de iman eder. Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.) 
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuş-
sun ya da sussun, komşusuna iyilik etsin, misafirine ikramda 
bulunsun.” buyuruyor.
Gençlerimizi, çocuklarımızı öyle güzel yetiştirelim ki bu dün-
yada yapmış olduğu her şeyin öbür dünyada hesabını vere-
ceğini aklından çıkarmasın. Dünyada iken yapıp ettiklerinin 
hesabını ahirette vereceği bilinciyle bir ömür sürer. Nihaye-
tinde mümin, kadere ve kazaya, hayır ve şerrin ancak Allah’ın 
yaratmasıyla meydana geldiğine inanır. Bununla birlikte o, ira-
desini, aklını ve vicdanını kullanır. En iyiye, en doğruya ve en 
güzele ulaşmak için var gücüyle gayret eder. Zira kula düşen 
çalışıp çaba göstermektir; takdir, elbette Cenâb-ı Hakk’a aittir.

Öyleyse geliniz, inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşat-
maya gayret edelim. Tüm canlıların elimizden ve dilimizden 
güvende olmasına özen gösterelim. Kul ve kamu hakkını, ye-
timin malını koruyup gözetelim. Etrafımıza sevgi ve muhabbet 
dağıtalım. İyilik yaptığımızda sevinip hamd edelim; kötülük 
yaptığımızda ise üzülüp tevbe edelim. Unutmayalım ki dünya 
ve ahiret mutluluğu, hakkıyla Rabbine itaat eden, içtenlikle 
iman esaslarına sarılan, ihlasla ibadetlere devam eden ve 
güzel ahlaktan taviz vermeyen müminlerin olacaktır.
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-

Cumhuriyet Halk Partisi 
İl Başkanlığı 10 Kasım Atatürk’ü 

Anma günü dolayısıyla lokma hayrı 
ve Atatürk Sergisi açtı. 

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR .ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-
DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN EMVALİ İSTİFLEME İŞİ hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tek-
lifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır:
İKN                                                       :2021/723256 
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 DURSUN-
BEY/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 hizmet alımın
a) Adı                                                 :DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN EMVALİ 
İSTİFLEME İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı               :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ; Tarlabaşı Son Depo ile                
                                                           Hıdırlık Rampasında 2022 Yılı Orman Emvali İstifleme İşçiliği ola
                                                         rak toplamda 70000m3 ve 100ster Orman Emvali İstife Alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Tarlabaşı Son 
                                                                        Deposu ve Hıdırlık Rampası
ç) Süresi/teslim tarihi                                  :İşe başlama tarihi 03.01.2022, işin bitiş tarihi 27.12.2022
d) İşe başlama tarihi                                    :03.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :06.12.2021 - 10:00
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 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 % 50 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 Orman Emvali İstifleme İşleri 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.
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 fiyatların 
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.
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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı 10 
Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıy-
la lokma hayrı ve Atatürk Sergisi açtı. 
Kurtdereli Heykeli önündeki etkinlikte 
Başkan Serkan Sarı vatandaşlara lokma 
dağıttı, partililere gösterdikleri katılım-
dan dolayı teşekkür etti. 

CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan 
Şehirli’nin de katıldığı programda konu-
şan Başkan Sarı “Ülkemizin içerisinde 
bulunduğu ekonomik buhram ve siyasi 
kaos aslında cumhuriyet değerlerimiz-
den uzaklaştığımızı gösteriyor. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize 
emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini tam 
bağımsız Türkiye Cumhuriyetini müca-
delesini hep birlikte savunucuları olan 
ve bunu daha da ileriye taşıyacak nefer-
leriyiz. Biz Ata’mızın o iki mavi gözünün 
aydınlatmış olduğu yolda onurla ve 
gururla yürüyen, onun yol ve mücadele 
arkadaşlarıyız. 
Ata’mızı saygıyla ve minnetle anıyoruz. 
Omuzumuzda ağır bir yük var, bunun 
bilincindeyiz” dedi.
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Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı  ve Balıkesir Dursun-
beyliler  Dernek Başkanı Rahmi Kireç ile birlikte Güğü Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin dernek sohbetine katıldı

            

ALTIEYLÜL’DE 2’NCİ UÇURTMA 
ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Balıkesir Dursunbeyliler  Dernegi  olarak Altıeylül Belediye Baş-
kanımız Hasan Avcı ve Başkan yardımcısı Fikrettin Kocaman 
ile birlikte Güğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 
dernek sohbetine katılıp dernek üyeleri ile hasbihal ettik. 
Dernek Başkanı Halil Özcan kardeşimize ve dernek üyelerine 
nazik davetlerinden, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür 
ederiz.

Hemşehrilerimiz
 İşadamımız Erdem Özer 
(Müsiad Derneği Başkanı) 

Hemşerimiz Avukat 
Şükrü GÜNEŞ 

(Kızılay Derneği Başkanı) 
Balıkesir ilimizin en 
büyük sivil Toplumu 

olan Balıkesir Dursun-
beyliler derneğimizi 

ziyaret ederek Derne-
ğimizin 2 475-76 üyesi 

oldular.
 Kendilerine bu nazik
 ziyaretinden dolayı 

teşekkür ederiz.
Balıkesir Dursunbey'liler 

Derneği başkanı 
Rahmi Kireç..

Ak Parti İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı 
Bülent Yıldız ve ekibi  Balıkesir Dursunbeyliler Derneği Başkanı Rah-
mi KİREÇ’i ziyaret etti. 
Ak Parti' 2023 vizyonunu anlatıp, Dursunbeylilerin her daim hizmet 
edenin yanında milli bir duruş sergilediklerini belirttiler. Bu nazik 
ziyaretlerinden dolayı Ak Parti İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkiler Birimine teşekkür ediyoruz.

Ak Parti İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkiler Birimi, Balıkesir Dursunbeyliler 

Dayanışma  Derneğini Ziyaret etti.

Balıkesir Dursunbeyliler Dayanışma  Derneği 
Her geçen gün yeni üyeleri ile Güçleniyor

ALTIEYLÜL’DE 2’NCİ UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Altıeylül Belediyesi, daha önce organize ettiği uçurtma 
şenliğine çocukların göstermiş olduğu yoğun ilginin ardın-
dan 2’nci uçurtma şenliğini de düzenledi.


