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İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem 
Ural , İl başkan yardımcısı Mehmet 

Yarma Balıkesir Dursunbeyliler 
derneğimizi ziyaret ettiler. 

Başkan Yücel Yılmaz gazetecileri unutmadı--- 

Başkan Yılmaz: En büyük paydaşımız basın

BLK Dursunbeyliler Derneği· 
İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural , İl 
başkan yardımcısı Mehmet Yarma Balıkesir 
Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ettiler.  
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı 
teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey’liler Derneği başkanı  
Rahmi Kireç.

Sındırgı Haber Gazetesi sahibi Hakan Atilla 
Altıok ve oğlu Balıkesir Dursunbey’liler 
derneğimizi ziyaret ettiler.
Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederiz.

- Başkan Yücel Yılmaz gazetecileri unut-
madı
--- Büyükşehir’den, Gazeteciler Günü 
onuruna yemek
--- Başkan Yılmaz: En büyük paydaşımız 
basın
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü onuruna, akşam yemeği düzenledi. 
Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen 
programda Başkan Yılmaz “Yaptığımız iş-
lerde en büyük paydaşımız basın mensup-
ları.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak 
amacıyla 20 ilçeden gazetecileri ve ailelerini 
akşam yemeğinde bir araya getirdi.
 Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
tarafından gazeteciler onuruna düzenlenen 
yemeğe; Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan da katılım gösterdi

EN ÇOK ÇOCUKLAR VE EŞLERDEN HELALLİK İSTEDİ
Yaptıkları işlerde samimi olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz “Şehrimiz için doğru oldu-
ğuna inandığımız işleri yapıyoruz, buna ilk önce sizlerin inanmanızı istiyoruz. Gece gündüz 
ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Başarılı olmak istiyoruz, nefsimizi bir tarafa koyduk ama-
cımız bu şehre olabildiğince faydalı işler yapabilmek, netice sağlamak. Parayı yönetmek 
insan kaynağını yönetmekle doğru orantılı. 
Bunun için konsantre olmak, olaylardan haberdar olmak gerekiyor. Bir tarafa döndüğünüz-
de arkanızı görmüyorsunuz. İşte orada bize lazım olan basın, doğruları bize gösterebilmesi 
için. Bütün bu gayret ve hedef doğrultusunda çalışan gazetecilerimize, bu işin; mutfağın-
da, sokakta, ofiste ya da bu işe parasını koymuş imtiyaz sahiplerine teşekkür ediyorum. 
Fakat, en çok da çocuklarınız ve eşlerinizden helallik istiyorum. Onlar evde yol gözlüyorlar, 
bu şehir için emek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Altıeylül Belediye 
Başkanı 

Hasan AVCI 
Doğru ve tarafsız 
habercilik anla-

yışıyla, toplumda 
ortak sesimiz olan 
basın mensupları-

mızın #10 Ocak
ÇalışanGazete-
cilerGünü kutlu 

olsun.
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 T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİMİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY TBMM GENEL KURULU’NDAN 
YATIRIMCILARI BALIKESİR’E DAVET ETTİ

 MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY TBMM GENEL 
KURULU’NDAN YATIRIMCILARI BALIKESİR’E DAVET ETTİ

“Yatırım arayışında 
olan tüm firmaları; 
teknolojiye değer veren, 
yeşil kalkınma hedefi-
ni önceleyen bir OSB 
olan Balıkesir Organi-
ze Sanayi Bölgemize 
yatırım yapmaya davet 
ediyorum.”AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Dr. 
Mustafa Canbey, TBMM 
Genel Kurulu’nda ko-
nuşma yaptı. Konuşma-
sında Balıkesir Organi-

ze Sanayi Bölgesi’nin avantajlarını anlatan Mustafa Canbey, yatırım 
arayışında olan tüm firmaları Balıkesir’e davet ederek, bu noktada 
her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.
“Balıkesir olarak 2021 yılında ihracatımız 789 milyon dolar seviye-
sinde gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek yıllık değerine ulaş-
mıştır.” diyen Milletvekili Canbey,  “2023’te hedef 20 bin istihdam, 
hedef 1 milyar dolar ihracat.” dedi.
Pandemiye rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme rekorları kırdığını 
söyleyen Mustafa Canbey şu ifadeleri kullandı; “Tüm dünya olarak 2 
yıldır, son yüz yılın en büyük sağlık krizi olarak nitelendirilen Covit-
19’la mücadele ediyoruz. Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak 
başlasa da, gelinen nokta itibariyle hayatımızın her alanını olumsuz 
etkilemiş durumdadır. Hamdolsun Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde oluşturduğumuz 
güçlü sağlık altyapımızın sağladığı avantajlar sayesinde salgın süre-
cini başarıyla yönettik. Seri üretime geçtiğimiz TURKOVAC aşımız ile 
aşı üreten 9 ülkeden biri olduk. Küresel çapta meydana gelen sıkın-
tılara rağmen; üretime ara vermeden devam ederek, sıkı istihdam 
tedbirleri ve toplumun her kesimine yönelik teşvikleri uygulayarak 
ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. İş dünyamıza, KOBİ’lerimize, çift-
çilerimize, esnaflarımıza, sanatçılarımıza, çalışanlarımıza sunduğu-
muz destek ve teşviklerle milletimizin her kesiminin yanında olduk.  
Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, küresel mal ticareti hacmi 
2020 yılında yüzde 5,3 oranında daralmışken ve küresel ticarette ya-
şanan sıkıntılar, korumacı politikalar ve salgının tedarik zincirlerinde 
yol açtığı kırılmalar tüm dünyada dengeleri allak bullak etmişken, 
Türkiye olarak 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmayı 
başardık. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü bir dönemde, 
yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettik. 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 
7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 ora-
nında büyüyerek başarımızın rastlantı olmadığını herkese ispatlamış 
olduk. 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranın-
da artışla, 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşerek rekor 
kırmış, aynı yılının üçüncü çeyreği itibariyle ülkemizin küresel ihra-
cattan aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır. 36 milyar do-
lardan devraldığımız ihracatı, 19 yılda 225 milyar 368 milyon dolara 
çıkarmak da takdiri hak etmektedir diye düşünüyorum. Bu saydığım 
başarıları pandemiye rağmen gerçekleştirdiğimizi de aziz mille-
timizin dikkatine sunuyorum.”

T.C.
DURSUNBEY
İCRA DAİRESİ
2016/105 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri                          : TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı                        : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Ferah Mah., 197
                                             Ada, 178 Parsel, 196,98 m2 Yüzölçümlü, Arsa 
                                             Nitelikli Taşınmazın 2/8 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri                          : Satışa ilişkin dosyada mevcut 23/09/2020 tarihli 
bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın üzerinde 77,97 m2 taban 
alanlı üç katlı,taşıyıcı sistemi yığma olan bir yapı bulunmaktadır. Dursun-
bey Belediyesi İmarveŞehircilik Müdürlüğü arşivinde bulunan yapı dosyası 
incelendiğinde, zemin kata 3290 Sayılı Kanuna göre 18.08.1989 tarih ve 
9/16 numaralı Yapı Ruhsatı ile birlikte yapı kullanma izin belgesinin dü-
zenlendiği ve 1 nci normal kata 02.12.1994 tarih ve 62/9 nolu yapı ruhsatı 
düzenlendiği görülmüştür. Yapının her üç katıda mesken amaçlı olup du-
varlar yığma tuğladır. Her bir katta üç oda, bir mutfak, antre wc ve banyo-
dan oluşmaktadır. Oda tabanları ahşap rabıta olup kapı doğramaları ahşap 
ve pencere doğramalarının büyük kısmı yine ahşaptır. Mesken amaçlı her 
üç dairenin girişi dış cepheden ayrı olup giriş kapıları ve balkon-merdiven-
korkulukları demir profil doğramadır. Mesken katlarında bulunan wc–ban-
yo ıslak hacimlerinde kısmi olarak taban ve duvarlarda seramik yapıldığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca bodrum ve zemin katta ahşap mutfak dolaplarının 
olduğu ve mutfak tezgahlarının seramik kaplı olduğu tespit edilmiştir. 
Binanın dış cephesi ve iç bölümleri sıvalı olup boya badanalıdır. Yapı üze-
rinde ahşap çatı olup üzeri kiremit ile kaplıdır. Isınma soba ile sağlanmak-
tadır. Parselin güney doğu köşesinde 16,62 m2 taban alanlı zamanıyla ahır 
ve ardiye olarak kullanılmış basit bir yapı vardır. 12 yatay sıra yığma tuğla 
işlenerek ve üzeri ahşap malzeme ile yükseltilerek duvarları oluşturulan 
yapının üzeri tek akıntılı ahşap çatı olup çatı üzeri galvaniz saç örtüsü ile 
kaplanmıştır. Tabanı blokaj betonu ve duvarlarında sıvası olmayan yapının 
iki adet ahşap kapısı bulunmaktadır." denilmektedir.
İmar Durumu             : Dursunbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 19/08/2020 tarih ve 66132877-756.02-E1986 nolu yazısından 
da anlaşılacağı üzere, Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Ferah Mahallesi 197 
ada 178 parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı sınırları içerisinde‘Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı’ ve ‘İmar Yolu’ 
lejantında bulunmaktadır. Parselin yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti                        : 55.750,00 TL
KDV Oranı                   : %18
1. Satış Günü              : 03/03/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü              : 04/04/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri                     : DURSUNBEY ADALET SARAYI ZEMİN KAT MEZAT
                                       SALONU
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün ön-
cesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr 
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin 
edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan 
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 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.
2- 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 ede-
cek 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 olarak bulundurmaları gerekmektedir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı 
olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise 
İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre 
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynakla-
nan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen 
İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden 
kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından 
doğan vergiler satış bedelinden ödenir( İcra İflas Kanununun 206.maddesi 
uyarınca İpotek dosyalarında satış bedeli ipotek alacağını karşılamazsa 
taşınmazın aynından doğan vergi borçları ödenmeyecektir ).
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
                                                                                                                         devamı sayfa’3’de

 KAYIP İLANI
Nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Nesrin Diyap 
Karamanlar 

mah. 
Dursunbey 

KAYIP
 İLANI

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Recep Çalık  

Çanakcı mah. 
Dursunbey
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baştarafı sayfa 2’de
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse 
İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale 
kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini 
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında-
ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/
borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline 
ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda 
kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin ta-
puda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki 
adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında 
ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortam-
da yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ 
edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirle-
neceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran 
haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olma-
sı ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından 
sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilme-
yecektir( T.C Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 
2013/20464 Karar sayılı vb ilamları ).
6-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili 
ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış 
bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklı-
sına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek 
İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün 
içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri 
İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre 
ayrıca ilan olunur.
7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir 
örneği gönderilebilir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin 
içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak iste-
yenlerin 2016/105 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü-
müze başvurmaları ilan olunur.03/01/2022 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan 
Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

  Resmi İlanlar     www.ilan.gov.tr’de             Basın: 1531348

Dursunbey OSB Mesleki Eğitim Öğrencilerine Tanıtıldı
Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Dursunbey Organize Sanayi Bölge-
sinde inşaat ve kurulum çalışmaları devam eden fabrikalar, Mesleki Eğitim 
ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine tanıtıldı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın vizyon projeleri ara-
sında yer alan ve 2022 yılında üretime başlayacak olan Dursunbey Organi-
ze Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine 
tanıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tanıtım 
gezisine Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan 
Bahçavan, Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, MÜSİAD İl Başkanı Erdem 
Özer, Mesleki Eğitim Merkezi ve Endüstri Meslek Lisesi yönetici ve öğret-
menleri ile yaklaşık 120 öğrenci katıldı. 
Dursunbey Organize Sanayi bölgesinin geleceği olan Mesleki eğitim 
öğrencilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bele-
diye Başkanı Ramazan Bahçavan, yatırım için gelen firmalarn en büyük 
ihtiyacının vasıflı eleman olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde firmaların 
vasıflı eleman bulma yönünde sıkıntı çektiğini vurgulayan Başkan Bah-

çavan, hükümetin mesleki eğitime göstermiş olduğu özenle bu sıkıntının 
da aşılacağını söyledi. Dursunbey OSB’nin en hızlı yapılanmaya giden 
OSB’lerden olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan; “37 parselde karma 
Organize Sanayi olduğumuz için 37 tane farklı sektörler olacak. Bazı firma-
lar hızlı bir şekilde inşaatlarına başladı.
 Şu anda da ruhsat alan birçok fabrika var. OSB bittiğinde bizim tahmi-
nimiz 2 bin 400 civarında istihdam olacak. Mevcut OSB şu anda dolmuş 
durumda. Yer isteyen 25 yatırımcı var. 
İnşallah genişleme bölgemiz ile OSB’miz daha da büyüyecek. İlçemizin 
geleceği OSB’mize bağlı” dedi.
Konuşmaların ardında Ceysan Peynircilik fabrikası, Erdil Akü Fabrikası, 
Koçtek Kablo fabrikası ve Efe Saç fabrikasında incelemelerde bulunan 
öğrenciler, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından bilgilendirildi. 
Gelecekte burayı ziyaret eden öğrencilerin OSB’de Ülke üretimine katkıda 
bulunacağını hatırlatan Başkan Bahçavan, tüm öğrencilerin yakın zaman 
sonra, akrabalarını ve arkadaşlarını çalışmak için Dursunbey’e davet ede-
ceklerini hatırlattı.

BAŞKAN HASAN YILDIZ GÜVEN TAZELEDİ 
BAŞKAN YILDIZ RAKİPSİZ BAŞKAN YILDIZ  ÜYELERİN  
TEVECCÜHÜ İLE YENİDEN SEÇİLDİ 
Balıkesir Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Sanatkarları Odası ola-
ğan genel kurulunu Balkonuk Center da gerçekleştirdi. Tek liste ile 
gidilen seçimlerde Başkan Hasan Yıldız güven tazeledi.  
Divan Başkanlığını BESOB Başkanı Fehmi Erdem’in yaptığı genel 
kurula oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Kongrede bayanlarda 
meslekte 20 yılını tamamlayan, erkeklerde 25 yılını tamamlayan 
üyelere plaket takdim edilirken, ustalık belgesi almaya hak kaza-
nan üyelere de belgeleri verildi.
 “BİRİKİMLERİMİZİ BİTİRDİK” 
Başkan Yıldız konuşmasının devamında “Değerli kardeşim keşke 
kötü olan yaşanmışlıklarımızı yok sayabilsek mümkün mü? Özel-
likle pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar tepeden tırnağa devleti 
yöneten devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkes biliyordu 
ancak hayatta kalabilmek adına önce sağlık diyoruz.Vatan için 
canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ebediyete 
irtihal etmiş meslek büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad 
ediyorum. Genel kurulumuzun esnaf camimamıza, teşkilatlarımıza, 
Balıkesirimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 
Hasan Yıldız Başkanlığındaki Yönetim Kurulu Şu isimlerden oluş-
tu: Hasan Baydemir, Mehmet Çoban, Hidayet Ergen, Bünyamin 
Demiral, Ahmet Erdal, Mürsel Erol. 
Denetim Kurulu Asil: Muharrem Memiş, Hayri Akdoğan, Ali Duman.
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin ve ala seyyidina Muhammed

“Allahümme salli ala seyyidina  
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed

‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri 
Peygambere salat ederler. Ey iman 
edenler, siz de ona salat edin ve 
tam bir teslimiyetle ona selam          
verin. ‘’( Ahzâb - 56 )

Peygamberimize Salavat 
Getirmek

         Ey Allah’ın Resûlü 
    Elfü elfi salatin ve elfü elfi 
  selamün aleyke Ya Habiballah

Binlerce salat ü selam      
Sana ey Allah’ın Sevgilisi 

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin 
aleyke ya Emîne vahyillah
                
   

Sana binlerce salat ü selam      
olsun ey Allah’ın vahyinin 

emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed

EKOSİSTEMİN İZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞ-

LAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çökelme ,Döküntü, Toprak çözeltisi kapanlarında biriken örneklerin toplanması ile fenolojik göz-
lemlerin yapılması, arazi karnelerinin doldurulması, karne içeriği verilerin veri tabanına girilmesi, 
toplanan örneklerin laboratuvara gönderilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortam-
da EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                             :2022/22662 
1-İdarenin
a) Adı                                         :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇE                                                   
                                                    Lİ 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 hizmet alımın
a) Adı                                          :Çökelme ,Döküntü, Toprak çözeltisi kapanlarında biriken örneklerin
                                                     toplanması ile fenolojik gözlemlerin yapılması, arazi karnelerinin 
                                                     doldurulması, karne içeriği verilerin veri tabanına girilmesi, topla
                                                     nan örneklerin laboratuvara gönderilmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı        :1 Adet Seviye 2 noktasının ICP Forests Kılavuzları Metodu ile
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer        :Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Yayla Orman İşletme 
                                                                Şefliği 8 No'lu Seviye2 Noktası
ç) Süresi/teslim tarihi                           :İşe başlama tarihi 15.02.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi                             :15.02.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati           :24.01.2022 - 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 işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş 
için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler 
için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/
Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" ni 
teklifi ekinde sunacaktır.
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 yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden 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 % 30 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.
Orman ekosistemlerinin izlenmesi işleri kapsamındaki  ormancılık işleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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 fiyatla-
rın 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.                                                                                                                                    
                                                                                                                    devamı sayfa 5’de >>>>>>>>>                     

-EKOSİSTEMİN İZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-
DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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 KARESİ BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER OKAN
KARESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ’NDE 

YEMENİCİOĞLU ESİNTİSİ

- KARESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ’NDE YE-
MENİCİOĞLU ESİNTİSİ
- KARESİ KÜLTÜR VE SANAT EVİ YENİ YILA 
RESİM SERGİSİ İLE BAŞLADI
Karesi Belediyesi Kültür Ve Sanat Evi yeni 
bir sergiye daha evsahipliği yapıyor. Balıke-
sirli merhum sanatçı Özdemir Yemenicioğlu 
Atölyesi öğrencilerinin eserlerinin beğeniye 
sunulduğu sergi Karesi Belediyesi ve Balıke-
sir Güzel Sanatlar Derneği işbirliği ile açıldı.
Karesi Belediyesi ve Balıkesir Güzel Sanatlar 
Derneği işbiliği ile derneğin onursal başka-
nı Özdemir Yemenicioğlu anısına Özdemir 
Yemenicioğlu Atölye Öğrencileri Yıl Sonu 
Resim Sergisi açıldı. Yıldırım Bayezid Han 
İmarathanesi’nde hizmete giren Karesi Bele-
diyesi Kültür ve Sanat Evi’ndeki sergi açılışı-
na Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da 
katıldı. Halkoyunları gösterisi ve Başkan 
Orkan’ın konuşması ile başlayan sergide 21 
sanatçının eserleri beğeniye sunuldu.
Sanata, sanatçıya destek vermeyi, onların 
eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı bir 
görev olarak bildiklerini belirten Başkan 
Orkan, “Şehrimizin ve ülkemizin kültür ve 
sanat hayatına önemli katkılar yapmış, geçti-
ğimiz yıllarda aramızdan ayrılan ünlü ressam 
Özdemir Yemenicioğlu adına Balıkesir Güzel 
Sanatlar Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz 
yılsonu resim sergisindeyiz. Özdemir Yeme-
nicioğlu Atölye öğrencilerine emeklerinden 
dolayı şükranlarımı sunuyor, tüm katılımcıla-
ra teşekkür ediyorum” dedi.

21 ressamın katılımıyla açılan sergide konşan 
Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği (BALSA-
NAT) Başkanı Rafet Topalak katkıları nede-
niyle Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a 
teşekkür etti. Sergide Dilek Dindar, Dilşan 
Balkancı, Erdem Köybaşı, Gönül Karaca, 
Hakkı Hattatoğlu, Hatice Şirin Uyanık, Hülya 
Güler, Melda Beki, Mualla Can, Mualla Demir, 
Muammer Gülümser, Mürvet Ay, Nazmiye 
Mutafoğlu, Nilgün Sezer, Nurgül Can, Reyhan 
Kabakçı, Semra Ocak, Serhan Kerestecioğ-
lu, SevimCingöz, Gül Srpil Erdem ve Emine 
Ermiş’in eserleri beğeniye sunuldu.Sergi 12 
Ocak tarihine kadar ziyarete açık kalacak

KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE 
(MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETME-
LERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI

Covid-19 salgını kapsamında 
mikro ve küçük işletmelere 
KOSGEB tarafından istih-
dam performansına dayalı 
faizsiz ve teminatsız geri 
ödemeli destek verilecektir.
<<< Son başvuru tarihi: 31 

Mart 2022 >>>
Desteğin amacı:
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı 
Destek Programının amacı; MKİ’lerin salgın 
şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve 
geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini 
koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin 
sağlanmasıdır.  
Destek kapsamı:
İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge 
sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha 
fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörle-
rindeki MKİ’lere:
- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 
günden fazla çalışmamış üniversite veya 
mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni 
personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi 
taahhüdü”,
- “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık 
ortalama istihdamın korunması” şartı ile;
yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin 
TL geri ödemeli destek verilecektir.
İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan perso-
nel kadın ise, destek personel başına 10 Bin 
TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru 
dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede 
çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edile-
cektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, 
küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek 
alabilecektir.
Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bu-
lunulan personelin işten ayrılması/değiştirilme-
si durumunda, şartlara uygun yeni bir personel 
istihdam edilebilecektir.
Programının önceki başvuru dönemlerinden 
yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını 
karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa 
başvuru yapabilecektir.

Başvuru şartları:
- Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörle-
ri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlan-
maktadır.
- Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu ka-
bul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. 2019 
yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde 
edilmiş olması, salgından önce aktif işletme 
olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve 
sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde 
aranmayacaktır.
Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek 
personelde aranan şartlar:
- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/
veya teknik lise mezunu olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan (2021 
Aralık) önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan iti-
baren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim 
günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.- 1981 ve 
sonrası doğumlu olmalıdır.
- Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.
Başvuru yeri:
- Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük 
işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki 
“E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük 
İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” 
alt menüsünü seçerek online başvuru yapabi-
lecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan 
veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan 
işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini 
yapmalıdır.  
- Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar 
yapılabilecektir. Program başvurusuna geçi-
ci onay verilen işletmelerin, istihdam edilen 
personel için ödeme talebi yapabilecekleri son 
tarih 25 Mayıs 2022’dir.Geri ödeme:Geçmiş 
dönem ortalama istihdam seviyelerini koruya-
rak yeni personel istihdam etme taahhütlerini 
yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullan-
dıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi taki-
ben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz 
olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir.
Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki 
Program Bilgilendirme Sayfasından ve KOS-
GEB İl Müdürlüklerinden alınabilecektir.

DURSUNBEY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Dursunbey İlçe Müf-

tülüğü
Dursunbey Diyanet 
Gençlik Merkezimizde 
Din Görevlilerimizin 
katılımı ile Buhari oku-
maları ve güncel fikih 
meseleleri dersleri de-
vam ediyor.

                                                                                                                                   baştarafı sayfa 4’ de
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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

-EKOSİSTEMİN İZLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DUR-
SUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Resmi İlanlar                           www.ilan.gov.tr’de               Basın: 153 4708
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ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI
HASAN CAN KÜLTÜR MERKEZİNDE  ALTIEYLÜL SAKİNLERİNE MÜZİK ZİYAFETİ

Dursunbey Esnaf ve sanatkârlar odası Başkan Adayı Sayın: 
Abdullah ÇELİK 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı

BLK Dursunbeyliler Derneği· 
Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı 15 yıl Dursunbeyimize hiz-
met eden Dr. Mehmet Muslu Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret 
ederek üye oldular.
Kendilerine bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.
.Balıkesir Dursunbey'liler Derneği başkanı Rahmi Kireç.

#10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler

Günü
kutlama

Dursunbey 
Esnaf ve 

sanatkârlar 
odası Başkan 
Adayı Sayın: 

Abdullah ÇELİK 
10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler 
gününü kutlaya-
rak hediyesini 
taktım ederek 
çalışma haya-
tında başarılar 

diledi.

            

            

Altıeylül sakinleri başta olmak üzere tüm Balıkesirlilerin “Altıeylül’e Merhaba” konserine göstermiş olduğu yoğun ilgiden do-
layı çok memnun olduklarını, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler ile Altıeylül’ü kültür-sanat mer-
kezi yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu akşam Hasan Can 
Kültür Merkezi’mizde ağırladığımız hocalarımız bizlere enfes bir müzik ziyafeti yaşattı. Hocalarımızın icra ettikleri eserler ile 
ruhumuz diyar diyar gezerken kimi zaman hüzünlendik kimi zaman da içimizde bahar çiçekleri açtı. Bizlere böyle güzel duygu-
ları yaşatan Nef Akademik Oda Orkestrası’nın değerli üyelerine tek tek şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. 


