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- Kanlıdere Şehitliği, Haziran ayında açılacak
--- Başkan Yılmaz, Kanlıdere Şehitliği’nde 

çalışmaları inceledi

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN 
AVCI’DAN RAMAZAN ZİYARETLERİ

--- Kanlıdere Şehitliği, Haziran ayında açıla-
cak
--- Başkan Yılmaz, Kanlıdere Şehitliği’nde 
çalışmaları inceledi
--- Kanlıdere Şehitliği ecdadımıza yakışacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan 
Balıkesirli şehitlerin anısına, Çanakkale’de 
yaptırdıkları Kanlıdere Şehitliği’nde 
incelemelerde bulundu. Çalışmaların titizlik-
le devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, 
ecdadımıza yakışacak olan şehitliğin açılışı-
nı önümüzdeki Haziran ayında yapacaklarını 
söyledi.

Geçtiğimiz Haziran ayında; Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında 
imzalanan iş birliği protokolü kapsamın-
da başlayan çalışmalarla; mevcut halinde 
üzerinde herhangi bir yapının ya da işaretin 
bulunmadığı Gelibolu Kanlıdere Mevkii’nde, 
ecdada yakışacak bir şehitlik inşa ediliyor. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz’la birlikte 
Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Balıke-
sirli şehitlerimizin anısına yapılan Kanlıdere 
Şehitliği’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. 
Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini 
söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, önümüzdeki 
Haziran ayında Kanlıdere Şehitliği’nin açılı-
şını yapacaklarını belirtti.
GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK
Projesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı tarafından; doğa ile uyum-
lu, milli ve dini imgelerin de yer aldığı bir 
şekilde hazırlanan Kanlıdere Şehitliği’nin 
tamamlandığında hem Balıkesir’in hem de 
Çanakkale Destanı’nın şanlı tarihinin gele-
cek nesillere aktarılması noktasında önemli 
bir adım olacağını ifade eden Başkan Yıl-
maz, devamında şöyle konuştu:

“Çanakkale Destanı’nın yazıldığı ve Ba-
lıkesirli onlarca şehidimizin bulunduğu 
Gelibolu’da yer alan Kanlıdere Şehitliği’nde 
sona yaklaşan çalışmalarımızı yerinde 
inceledik. Bu toprakları bize vatan kılan 
şanlı ecdadımızın kahramanlıklarını gelecek 
nesillere aktarmayı görev edindik. Üstün 
mücadelelerini minnetle yâd ediyor; ecda-
dımıza layık olabilmek için gece gündüz 
demeden çalışıyoruz.”

ŞEHİTLİK ANITI YAPILACAK

Bilgilendirme duvarından yürüyüş yollarına, 
şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar her 
detayın titizlikle oluşturulduğu Kanlıdere 
Şehitliği’nde; şehitlerimizin vatan savun-
ması için vermiş oldukları üstün mücadele 
ruhu ve dik duruşları ile savaşın kazanılma-
sı, şehitlik anıtı ile sembolize edilerek kalıcı 
bir iz bırakacak. 
Şehitlerimizin, toprak üstünde betimlenmesi 
amacıyla simgesel mezar taşları kullanıla-
rak şehitlerimizin kimlikleri de hazırlanacak 
bilgilendirme duvarında ayrı ayrı yer alacak.

Hasan AVCI Ramazanın bereketini tıp fakülte 
sinde okuyan öğrenci kardeşlerimizle birlikte 
paylaştık. Kendilerine sağlıklı, mutlu bir ya-
şam ve milletimize yapacakları hizmetlerde 
kolaylıklar diliyoruz

Halalca mahallemizde Hikmet teyzemizi zi-
yaret ederek duasını aldık. Kendisine sağlık-
lı uzun ömürler diliyoruz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Ramazan paylaşmak demek, aynı sofra 
etrafında toplanarak Rabb’imizin rızasına 
erişmek demek.Hamd olsun bugün iftarımızı 
Sabiha teyzemizin evinde açmak nasip oldu. 
Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin.

Başkan Avcı: Mübarek Ramazan Ayını birlik ve 
beraberlik içerisinde geçirmeye devam ediyoruz. 
Bahçelievler camiinde kıldığımız teravih sonrası 
hemşehrilerimizle hasbihal ettik.
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GENÇLİK, KÜLTÜR, SIKLIK VE İLK ARALAMA BAKIMI ÇALIŞMALARININ “TEKNİĞİNE 
UYGUN VE ZAMANINDA YAPILMASINI SAĞLAMAK ÜZERE KONTROLÜ VE TAKİBİ HİZMET 

ALIMI

DURSUNBEY BELEDİYESİ
 

  

Dursunbey Belediyesi 
Yasal Haklarımızı Biliyormusunuz?
Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Barosu 
işbirliği ile İlçemizde “Yasal Haklarımızı 
Biliyor Musunuz?” konulu seminerler dü-
zenledi. M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen seminere kadınlarımızın 
ilgisi yoğun oldu...

Geleceğin Öğretmenleri İlçemizde
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim 
Fakültesi okulöncesi Öğretmenliği bölümü 
öğrencilerini ilçemizde konuk ediyoruz.
Bebek ve Çocuk Kütüphanemizde minik 
öğrencilerimiz ile çeşitli etkinlikler gerçek-
leştiren öğrenciler, Suçıktıda okuma etkin-
liği gerçekleştirdi.

GENÇLİK, KÜLTÜR, SIKLIK VE İLK ARALAMA BAKIMI ÇALIŞMALARININ "TEKNİĞİNE UYGUN VE 
ZAMANINDA YAPILMASINI SAĞLAMAK ÜZERE KONTROLÜ VE TAKİBİ HİZMET ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik Bakımı, Kültür Bakımı, Sıklık Bakımı ve İlk Aralama Bakımı proğramları dahilinde yapıla-
cak olan işaretleme ve bakım çalışmalarının "tekniğine uygun ve zamanında yapılmasını sağla-
mak üzere kontrolü ve takibi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                   :2022/340600
1-İdarenin
a) Adı                                                :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜT 
                                                           ÇELİ 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 hizmet alımın
a) Adı                                                :Gençlik Bakımı, Kültür Bakımı, Sıklık Bakımı ve İlk Aralama 
                                                           Bakımı proğramları dahilinde yapılacak olan işaretleme ve ba
                                                           kım çalışmalarının "tekniğine uygun ve zamanında yapılmasını 
                                                           sağlamak üzere kontrolü ve takibi
b) Niteliği, türü ve miktarı               :2022 yılı 400 Ha. Sıklık Bakımı, 500 Ha. İlk Aralama, 250 Ha. 
                                                          Kültür Bakımı ve 1000 Ha. Gençlik Bakımı programları dâhilinde 
                                                          İşaretleme ve bakım kontrolleri çalışmalarının takibi, kontrolü, 
                                            tekniğine uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak üzere hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Görev Sahası İçerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi                   :İşe başlama tarihi 16.05.2022, işin bitiş tarihi 15.12.2022
d) İşe başlama tarihi                     :16.05.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati                                  :18.04.2022 - 14:00
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 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 % 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.
5531 sayılı kanunun 4. maddesindeki Orman Mühendislerinin Faaliyet Konuları Kapsamındaki Her 
Türlü Orman Mühendisliği Hizmetleri.
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 olan-
ların, 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.                                          devamı sayfa 3’de
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KONTROLÜ VE TAKİBİ HİZMET ALIMI

 

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı· 
Kaymakamımız Rahmi BULUT İlçe Müftümüz 
Ali ÖZTÜRK ile birlikte ilçemize yeni atanan 
imam hatiplerle bir araya geldi. İlçemizi tanıt-
mak için yapılan toplantıda karşılıklı müzake-
reler yapılarak toplanti sona erdirildi.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Orman Haftası münasebetiyle Dursunbey 
Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün koordinesi ile Hacıömerler 
Mahallesi kırsalında bulunan alana Dursunbey 
öğretmenleri anısına ‘gelecek avuçlarımızda 
yeşerecek’ projesi kapsamında fidan dikim 
etkinliği gerçekleştirilerek bir hatıra ormanı ku-
rulmuştur bu hatıra ormanında İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünde görev yaparken vefat etmiş ve 
emekliye ayrılmış öğretmenlerimiz ve personel-
lerimiz adına Fidanlar toprakla buluşturuldu.
Aynı zamanda tüm öğretmenlerimize ve öğ-
rencilerimize tohumlar dağıtılarak elde edilen 
fidelerin 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek 
ağaç dikim etkinliğinde kullanılması planlan-
maktadır.

 

Büyükşehir, Ramazan’a hazır

baştarafı sayfa 2’de
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/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
İhale konusu işin teknik şartnamesi ve ihale dokümanlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için, 
En Az 4 Teknik personel işin başında bulundurulacaktır.
Yüklenicinin herhangi bir terör örgütüyle (Fetö/Pdy v.b.) ilişkisi olduğu tespit edilen yüklenicinin 
sözleşmesi İdare tarafından tek taraflı olarak fesh edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre işi 
tasfiye edilir.
Teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adaylarını; Orman Mühendisle-
ri Odasınca 5531 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre belirlenen 2022 yılı asgari ücret tari-
fesine uygun çalıştıracaktır ve ödenecek rakam Odanın belirttiği rakamın altına düşmeyecektir. 
İdare, istediği zaman yüklenici, yapılan ücret ödeme bordrolarını İdareye ibraz etmek zorundadır. 
Eksik ödemeden yüklenici sorumludur.
Teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adayları yüklenicinin denetim, 
gözetim ve sorumluluğunda danışmanlık hizmetini yürüteceklerdir. Yüklenici tarafından çalıştı-
rılan teknik personel orman yüksek mühendisi/orman mühendisleri ve adayları ihale doküman-
larında belirtilen şartlara uygun davranmamaları halinde bu husus İdarece yükleniciye yazılı 
bildirilecek ve gerekirse değiştirilmesi istenecektir.
Yüklenici tarafından çalıştırılacak serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi / Orman 
Mühendisleri; Orman Mühendisleri Odasına ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı, 5531 sayılı Ka-
nuna göre ruhsatlı ve ruhsat belgesinde ihale konusu işte yetkilendirilmiş Serbest Meslek Men-
subu olacaktır. Orman Mühendisi unvanlı serbest meslek mensubu adayı Orman Mühendisleri 
Odasına kayıtlı, 5531 sayılı Kanuna göre ruhsatlı Serbest Meslek Mensubunun denetim, gözetim 
ve sorumluluğunda mesleki deneyim kazanma çalışması yapan ve bu durumu Odanın resmi ya-
zısı ile kanıtlanan serbest meslek mensubu adayı olacaktır. Ayrıca Serbest meslek mensubu Or-
man Yüksek Mühendisi / Orman Mühendisleri ve adaylarının; Kimlik Fotokopileri, Sabıka Kaydı, 
Sağlık raporunu (Arazide çalışmasında sakınca bulunmadığı belirtilecektir.) sözleşme imzalama 
aşamasında veya işe başlamadan önce idareye teslim etmek zorundadır.
 Yüklenici serbest ormancılık bürosu veya şirketi; Orman Mühendisleri Odasından alınmış mes-
leki faaliyeti sürdürdüğüne dair; ihale konusu iş için Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve 
Şirketi Oda Tescil ve 5531 sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek 
mensubu ile ihale konusu işte çalışacak diğer meslek mensuplarının, 5531 sayılı kanundaki mes-
leki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” ni 
alacak ve sözleşme imzalarken veya işe başlamadan önce ibraz edecektir.
Yüklenici, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yapılması gereken iş ve işlem-
ler ile idarenin isteyeceği yükümlülükleri sözleşme aşamasında ve işin yapımı esnasında yerine 
getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yüküm-
lü olup bu çerçevede; risk analizlerinin yaptırılarak mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 
verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, iş yeri hekimi bulundurulması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 
uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, işin kişilere uy-
gun hale getirilmesi için iş yerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının 
seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe 
olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirecek tedbirlerin alınması, teknolojik ge-
lişmeleri takip etmek suretiyle iş yerleri, iş yerinde kullanılan araç ve gereçlerinden kaynaklana-
cak kazaların önlenmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin hususlarını da dikkate alarak, almak 
ve uygulamak zorundadır. Kayıtlarının bir örneğini İdareye verilecektir.
Görev yapacak Danışman teknik personelin araziye gidiş ve dönüşleri İşletme Müdürlüğümüze 
ait araçlar tarafından sağlanacaktır.

Büyükşehir, 
Ramazan’a hazır

---Büyükşehir, Ramazan’da 
1300 araç 3 bin 900 personelle 
sahada Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi; 1300 araç, 3 bin 
900 personelle Ramazan Ayı 
boyunca 20 ilçede vatandaşla-
rın yanında olacak. Ramazan 
hazırlıklarını tamamlayan Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi 
“Ramazan’ın bereketi paylaş-
tıkça çoğalır.” anlayışıyla her 

yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç 
sahipleri başta olmak üzere 20 
ilçede vatandaşların yanın-
da olacak. 1300 araç, 3 bin 
900 personelin sahada aktif 
olarak görev alacağı Ramazan 
Ayı’nda; her ilçede iftar son-
rası kurulacak Kültür TIR’ıyla 
vatandaşlara, Ramazan’ın 
ruhuna yakışır şekilde eski 
Ramazan gelenekleri yaşatı-
lacak. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Balıke-
sir Afet Koordinasyon Merkezi 
BAKOM’da görevli perso-
nellerle bir araya gelip son 
hazırlıkları değerlendirdi. 

RAMAZAN AYI PROGRAMI
4 Nisan Pazartesi günü Savaş-

tepe ile başlayacak Ramazan 
programı; 5 Nisan Salı Kepsut, 
6 Nisan Çarşamba Susurluk, 7 
Nisan Perşembe Bigadiç, 8 Ni-
san Cuma Karesi, 9 Nisan Cu-
martesi İvrindi, 10 Nisan Pazar 
Ayvalık, 11 Nisan Pazartesi 
Havran, 12 Nisan Salı Gönen, 
13 Nisan Çarşamba Edremit, 
16 Nisan Cumartesi Altıeylül, 
18 Nisan Pazartesi Burhaniye, 
19 Nisan Salı Balya, 20 Nisan 
Çarşamba Manyas, 21 Nisan 
Perşembe Erdek, 22 Nisan 
Cuma Dursunbey, 23 Nisan 
Cumartesi Bandırma, 24 Nisan 
Pazar Marmara Adalar, 25 
Nisan Pazartesi Sındırgı, 26 
Nisan Salı Gömeç ilçeleriyle 
devam edecek.
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BOYLAMA VE MESAHA İŞİ

  

ALAÇAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ; ALAÇAM, DEĞİRMENEĞREK, GÜĞÜ 
VE SOĞUCAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE ÜRETİLECEK İBRELİ VE 

YAPRAKLI EMVALLERİN BOYLAMA VE MESAHA İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü; Alaçam, Değirmeneğrek, Güğü ve Soğucak Orman İşletme 
Şefliklerinde Üretilecek İbreli ve Yapraklı Emvallerin Boylama ve Mesaha İşi hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                   :2022/346292 
1-İdarenin
a) Adı                                               :ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜT 
                                                           ÇELİ 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 hizmet alımın
a) Adı                                                :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü; Alaçam, Değirmeneğrek,
                                                          Güğü ve Soğucak Orman İşletme Şefliklerinde Üretilecek İbreli 
                                                           ve Yapraklı Emvallerin Boylama ve Mesaha İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı              :72.500 m3 İbreli ve Yapraklı Tomruk, Tel Direk, Maden Direği, 
                                                        Sanayi Odunu ve Kağıtlık Odun Boylama ve Mesaha Hizmet Alımı
                                                          Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
                                                          idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Alaçam, Değirmeneğrek, 
                                                               Güğü ve Soğucak Orman İşletme Şefliklerinde Muhtelif 
                                                               Bölmelerinde
ç) Süresi/teslim tarihi                          :İşe başlama tarihinden itibaren 7(Yedi) aydır
d) İşe başlama tarihi                            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe 
                                                               başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
 tarih ve saati                                         :05.05.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)               :Alaçam Or. İşl. Müdürlüğü Bozyokuş Mah. İsmail Dayı Cad. 
                                                                 No:68 Kat:2 10800 Dursunbey/BALIKESİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. 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 
yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir.
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 % 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:
4.4.1.5531 sayılı kanunda belirtilen orman mühendislerinin faaliyet konuları kapsamındaki yapılan 
işler benzer iş olarak kabul edilecektir5. 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 olan-
ların, 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.                                    
                                                                                                                                        devamı sayfa 5’de

-Büyükşehir, Fatih’in emanetlerine
 sahip çıkıyor

-Büyükşehir, Fatih’in 
emanetlerine sahip çıkıyor

Balıkesir genelindeki tarihi eserlerin restoras-
yonuna büyük önem veren Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi, yıllardır harap bir halde bulu-
nan Fatma Sultan Türbesi’ni restore ediyor. 
Çalışmalar Ekim ayında tamamlanarak Türbe 
vatandaşların kullanımına açılacak.
BALIKESİR’İN TARİHİ VE MANEVİ
KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in tarihi ve 
manevi kimliğini öne çıkaran çalışmaları titiz-
likle sürdürmeye devam ediyor. Tarihi yapılar 
ile tescilli çeşmelerin restorasyonundan so-
kak sağlıklaştırma çalışmalarına kadar birçok 
projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi 
şimdi ise Altıeylül İlçesi Halalca ve Ovaköy 
kırsal mahalleleri arasında yıllardır harap bir 
halde bulunan Fatma Sultan Türbesi’ni restore 
ediyor. Türbenin restorasyon projesi Altıeylül 
Belediyesi tarafından hazırlanırken çalışmalar 
Büyükşehir Belediyesi’nce sürdürülüyor.

EKİM’DE TAMAMLANACAK
Bazı kaynaklara göre Fatih Sultan Mehmet'in 

 Balıkesir eski Milletvekili Doç.Dr. Hüseyin 
Kalkan (60) vefatının 12 yılı Rahmetle anıyoruz.

Dursunbeyli Hemşerimiz Balıkesir eski Mil-
letvekili Doç.Dr. Hüseyin Kalkan (60) vefatı-
nın 12 yılı Rahmetle anıyoruz.
Dursunbey ilçesinde 1950 yılında doğan 
Doç. Dr. Kalkan  5 Nisan 2010 tarihinde 
ebediyete uğurladığımız  MHP  Eski Millet-
vekilimiz  Doç. Dr. Hüseyin Kalkan  Rahmet-
le anıyoruz.. Mekan-ı  cennet olsun .Allah 
rahmet eylesin....

Balat gazetesi ve 
Balıkesir Dursunbeyliler derneği
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                                                                                                                              baştarafı sayfa 4’de
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/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri 
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve 
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. 

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, 
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Cuma Hutbesi: “Merhaba Ya Şehr-i Ramazan”
“Ramazan, insanlar için bir hidayet rehberi, 

doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayır-
manın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendi-
sinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim 
bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin...” (Bakara, 
2/185)
Muhterem Müslümanlar!
Çoktandır buruktu gönüller, ıssızdı mabet-
ler, ezanlar hüzünlü, hilalin boynu büküktü. 
Hasretiyle yanmış yürekler, özlemle yolunu 
gözlüyordu. Suya hasret toprağın yağmuru 
beklediği gibi bekliyordu müminler, onun rah-
met ve bereket iklimini... Ve nihayet ruhlara 
neşe veren bahar rüzgârları gibi geldi. Kalplere 
ve vicdanlara esenlik veren bir muştuyla geldi 
Ramazan.
Hanelerimiz bu kutlu misafir için şenlendi. 
Mabetlerimiz, bu güzel buluşma için süslendi. 
Ezanlar coşkuyla yankılandı gök kubbede. Ve 
dudaklarımızda tatlı bir terennüm yükseldi: 
“Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, hoş geldin.”
Kıymetli Müminler!
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede 
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan, 
insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun 
ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık 
delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği 
aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa 
onu oruçla geçirsin...”[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Mübarek 
Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç 
tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları 
açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanların 
azgınları bağlanır.”[2]
Ramazan-ı şerif, Rabbimizin rahmet ve ecir 

kapılarını ardına kadar açtığı hazine değerinde 
bir aydır. Bu mübarek ayda oruçlar tutulacak, 
iftar sofraları kurulacak. Neşeyle kalkılacak sa-
hurlara. Büyükler de şenlenecek çocuklar gibi. 
Mabetler dolup taşacak, kubbeler mukabele 
sesleriyle çınlayacak. Ailece koşar adım gidile-
cek teravih için camilere. Huşuyla kılınacak na-
mazlar. Ruhlar arınacak kirlerden. El açılacak 
yüce makama. Mağfiret ayında gözyaşlarıyla af 
dilenecek. Verdikçe bereketlenecek kazançlar. 
Muhtaçlar sevindirilecek. Yüzü gülecek gariple-
rin. Esenlik kaplayacak her yanı. Aydınlanacak 
karanlıklar, zincire vurulacak tüm şeytanlar.
Aziz Kardeşlerim! Kur’an ayıdır Ramazan. 
Mevla’mızın bize en büyük rahmeti, Rama-
zanın ziynetidir Kur’an. Çokça okunacak ve 
anlaşılacak bu ayda. Bolca tefekkür edilecek, 
ölü hayatlarımıza hayat verecek ilkeleri. Mura-
kabe edilecek yaşantımız. Gözden geçirilecek 
geçen ömrümüz. Hesabı yapılacak o pek çetin 
hesap gününün.Ve paylaşma ayıdır Ramazan. 
Zekâtımızla, fitremizle, sadakamızla ve her tür-
lü infakımızla Rabbimizin rızasını umacağız. 
Rabbimizin verdiğinden kullara vereceğiz ki 
artsın rızkımız, rahmet kuşatsın her yanı. Gül-
sün yüzler ve toplumda huzur egemen olsun.
Kardeşlerim!
Evvelinde rahmet tecelli etsin diye dört elle 
sarılalım Ramazana. Ortasında bereket olsun 
diye artıralım ibadetleri ve sadakaları. Ahi-
rinde günahlardan azat olalım diye çoğaltalım 
tövbeyi ve istiğfarı. Niyazımız Yüce Mevla’mız-
dan; bir daha yaşatmasın bize buruk Ramazan-
ları.
Ya Rab! Hamd sana, şükür sana. Eriştirdin bizi 
yine Ramazana. Müjdeler olsun kavuşanlara. 
Rahmet olsun kavuşamayanlara. Hastalarımız 
şifa, dertlilerimiz deva bulsun. Ramazan-ı şeri-
finiz, mübarek olsun.

Günün Ayeti
De ki: “Allah her şeyinrabbi iken ben 
O`ndan başka bir rab mi arayacağım?

”Herkesin yaptığının sonucu kendisine 
aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu 

yüklenmez. Sonunda dönüşünüz rabbini-
zedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düş-
tüğünüz gerçeği size haber verecektir. 

(En’âm, 6/164)

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 sela-
min aleyke ya Emîne vahyilla  

 

Sana binlerce salat ü selam      
olsun ey Allah’ın vahyinin 

emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed
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DURSUNBEY  BELEDİYE
 BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                         

   
   

   
   

   
   

    

    3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 20.04.2022 Çarsamba günü
Saat: 14.00’te başlayarak sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.
      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere 
katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
Kanuni ikametgâh olması;
Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
İmza sirküleri vermesi;
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulun-
mayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konso-
losluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri-
nin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin 
Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)
 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına 
dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/
veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğunu 
gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin    
Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki 
Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;  
                                                                                                                         devamı sayfa 7’de

   DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   
İHALE USULÜ:
İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden 
artırım yapılarak “Açık Teklif Usulü” ile satış ve kira ihaleleri yapılacaktır.
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:
SATIŞ İHALE LİSTESİ

KİRA İHALE LİSTESİ

SUSURLUK’TA AK PARTİ’Yİ İLGİ 
BÜYÜKTÜ…

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, “30 gün 
Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız” temalı İlçe 
ziyaretleri programlarına Susurluk ile devam etti. 
Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti 
İlçe Başkanı Melih Bağırgan, Ak Parti Balıkesir İl 
Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, 
İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, 
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Yönetimleri, İlçe 
Teşkilatı Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik 
kolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire 
Başkanlıklarının da dahil olduğu Ramazan ayı 
programının üçüncü gününde Susurluk’ta Ak 
Parti’ye ilgi büyüktü…
CUMHUR İTTİFAKI, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİN 
TEMİNATI…Susurluk Ramazan ayı programı: Ak 
Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın Teşkilat 

üyeleriyle birlikte kılınan öğle namazıyla başladı. 
Ardından program Cumhur İttifakı ortağı MHP 
Susurluk İlçe Başkanı Ali Gürsoy ve Yönetim 
Kurulu ziyareti ile devam attı. Ziyarette, ülke 
meseleleri ve Balıkesir konuşuldu. Başkanlar, 
Cumhur ittifakı’nın Türkiye’nin geleceğine, beka-
sına yönelik gayretinin millet tarafından çok iyi 
bilindiği ifade ettiler. 
Başkan Ekrem Başaran, “Yeni Dünya düzeninde 
Liderlerin var olacağını, o nedenle 2023 seçim-
lerinin halkımız için bir lider seçimi olacağını” 
söyledi. 
Dünya’nın yaşadığı kriz ortamında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya barışı için 
verdiği mücadelenin taktir edildiğini belirten 
Başkan Başaran, “Cumhurbaşkanımız çıkma-
za giren, o bilinen güçlerini her fırsatta ortaya 

koyma gayreti içerisindeki devletler Ukrayna ve 
Rusya krizinde acze düşünce umut oldu. Güçlü 
lider, Güçlü ülke işte böyle olunur. Bizim kay-
bedecek yıllarımız, kaybedecek bir geleceğimiz 
yok. 
Cumhur İttifakı olarak hedefimiz 2023’te seçim 
leri kazanmak. Ülkemizi masada toplanan 6 ben-
zemez ile gizli ortakları yedinci benzemeze bıra-
kamayız. MHP İlçe Başkanımız Ali Gürsoy Baş-
kanıma teşekkür ediyorum. Omuz omuza, güçlü 
Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” de
di.                                                       Haber:T. Kireç

SUSURLUK, AK PARTİ’Yİ
 BAĞRINA BASTI…
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DURSUNBEY  BELEDİYE
 BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

                                                                                                                              baştarafı sayfa 6’du
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim be-
yannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.
5 Nolu kira ihalesinde ayrıca 2.500,00 TL güvence bedeli alınacaktır.
 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci  maddesinde belirtilen şartname bedelini yatı-
ranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. 02666621018
    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR
    İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilan olunur.

AĞAÇLANDIRMA POLİTİKASI 
DEĞİŞMELİ

Yaz ayları geldiğinde her 
sene ülkemizin yaşadığı 
en büyük felaketlerden 
birisi Orman yangınlarıdır. 
Özellikle Temmuz-Eylül 
ayları döneminde çam 
ağaçlarının olduğu bölgeler 
ağırlıklı olmak üzere çıkan 
yangınlar, doğaya ve milli 

ekonomimize büyük zararlar 
vermektedir. Kasıtlı çıkarılan yangınlar son 
zamanlarda daha fazla gündeme gelmekte ise 
de tabii şartlar yüzünden çıkan orman yan-
gınları sebebiyle yanan sadece ağaçlar değil, 
ormanlar içinde yaşayan hayvanlar da büyük 
zarar görmektedir.
Çam ağaçlarının Türkiye’de yaygınlaştırılma-
sı ile ilgili kurulan tuzak ne yazık ki başarılı 
olmuştur. İnternette çok yerde görebileceğiniz 
bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.
 1951-1952 yıllarında İspanya Hüküme-
ti, Türkiye’den çok yüksek miktarda odun 
kömürü satın almak istiyor. O güne kadar 
İspanya’ya yapılan ihracat kalemleri arasında 
yer almayan bu talebin bir de özel şartı vardı: 
Kömürler İskenderun’dan Saroz Körfezi’ne 
kadar Akdeniz ve Ege sahillerinde doğada 
kendiliğinden yetişen ve "delice" adıyla anılan 
aşılanmamış zeytin ağacından elde edilmesi 
isteniyordu. 
Bu istek, dönemin Hükümeti tarafından yük-
sek getirisinden dolayı sevinçle karşılanıyor, 
ülkemizde bol miktarda bulunan delice kömü-
rü ihraç edilmeye başlanıyordu. 
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, limanla-
rın üzeri gemi yüklemeleri sebebiyle kara bir 
bulut ile kaplanıyor, göz gözü görmüyordu.
O yıllarda Ankara’da görev yapan ABD Ticaret 
Ataşesi, dönemin Dışişleri Bakanı’na ihraç 
edilen kömürün İspanya tarafından nasıl de-
ğerlendirildiği, ya da nerelerde kullanıldığını 
araştırıp araştırmadıklarını soruyor. 
Aldığı cevap, getirisinin önemli olduğu, nere-
de kullanıldığının Türkiye’yi ilgilendirmediği 
şeklinde oluyor.
 Bunun üzerine ataşe konuyu kendisi araştı-
rıyor ve otoyollarda dolgu malzemesi olarak 
kullanıldığı bilgisine ulaşıyor. 
Bununla yetinmeyip ABD’de tanıdığı mü-
hendislerden bilgi alıyor ve otoyolda kömür 
dolgunun bir yararı olmadığını öğreniyor. 
Öğrendiklerini Bakan’a iletiyor, Türkiye’nin 
rahatsız olmadığını, gelirden dolayı memnun 
olduklarını söylüyor, konu kapanıyor.
Aşılanmamış zeytin ağacına “Delice” denir. 
Delice ağacının zeytin aşılamak için en uygun 
ağaç olduğunu bilenler Türkiye’ye oyun oyna-
mışlardı.
Sonuç olarak, İspanya dünyanın en büyük 

zeytinyağı ihracatçısıdır ve ne tesadüf ki aynı 
yıllarda Türkiye margarinle tanışmıştır. 
Yine Marshal yardımlarıyla Ege ve Akdeniz 
bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız 
kökünden sökülerek gemilerle Avrupa’ya gö-
türüldü. ABD bize bu ağaçların yerine milyon-
larca kavak ve çam fidanı verdi. 
Kavak ağacı memlekette alerjik hastalıklar 
başlattı. Çam ağacı ise bildiğimiz yağlı çıra 
idi. Dağlarımıza ovalarımıza her yere diktiği-
miz çam ağaçları yaz aylarında saatli bomba-
ya dönüşmektedir. Bu ağaçlar yandığı zaman 
kozalakları patlayıp yanar halde 200 metre 
uzağa fırlamakta ve oradaki çam ağaçlarını da 
tutuşturmaktadır.
Ne yazık ki Türkiye’de zeytin ağaçları hâlâ 
kesiliyor ve bunun ekonomimize büyük zararı 
oluyor. 
Sağlıklı zeytinyağı pahalıya mal oluyor ve 
bunun yerine ayçiçek yağı ve margarin kullan-
mak zorunda kalıyoruz. Hâlbuki Atatürk dö-
neminde bütün yurttaki bütün zeytin ağaçları 
sayılıp kayıt altına alınmıştır. 
Bizim zeytinyağı üretimimizin azalması en çok 
İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın işine yara-
mıştır.
Mevcut olan orman yapısını bir anda değiştir-
memiz mümkün değil. Fakat en azından bun-
dan sonra kurulacak ormanlarda ve yapılacak 
ıslah çalışmalarında ağaç türleri mutlaka 
değiştirilmelidir.
 Bilindiği gibi ülkemizde orman ürünleriyle 
geçinen birçok çiftçi ailemiz var. Devletimiz 
bu çam ağaçlarının yerine zeytin, ıhlamur, ser-
vi, akasya, ahlat, dişbudak, meşe, kuşburnu, 
ceviz, badem, incir, sakız ağacı dikse hem bu 
ağaçlar kolay kolay yanmaz, hem de köylümü-
ze bir ek gelir olur.
Ne yazık ki hâlâ bıkıp usanmadan çam dikiyo-
ruz. 
Her Ağaç dikme etkinliğinde gördüğümüz tek 
ağaç çam ağacıdır. Öğrenciler, öğretmenler ve 
protokol ile orman haftasında bir araziye çam 
ağacı dikmek genel bir alışkanlık olmuş. 

Doğal olarak oluşan çam ormanları arasında 
ıslah çalışmaları yaparak en az 1-2 kilomet-
re farklı bir ağaç türü dikmeliyiz. Yıllar önce 
Türkiye üzerinde kurulan tuzaklar devam 
etmesin.
 Yanan Ormanların yerine yangına dayanıklı, 
katma değeri yüksek ve verimli ağaçlar dike-
lim. 
Ekonomik alanda sadece kereste olarak kulla-
nılan çam ağacının yerine tüm dünyada farklı 
ağaç türleri kullanılıyor. 
Kereste sektörü ile ön planda olan 
Dursunbey’de çam dışında farklı ağaçların 
marangozluk ve inşaat işlerinde kullanıldığını 
görüyoruz. Bundan sonra ne olur bu ülkeye 
çam ağacı dikmeyin.

FARUK BALCI

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı 
İlçe Emniyet Müdürü Cansal KANLIKAYA, 
"Polis Haftası" münasebetiyle personelleri 
ile birlikte Kaymakamımız Rahmi BULUT 'u 
makamında ziyaret etti. Kaymakamımız Rah-

mi BULUT ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederek göstermiş oldukları özverili çalışma-
larından dolayı başarı belgesi takdim etti ve 
görevlerinde kolaylıklar diledi.

SUSURLUK, AK PARTİ’Yİ
 BAĞRINA BASTI…

Kaymakamımız Rahmi BULUT ‘u , ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek, görevini ifa ederken şe-
hit olan polisleri rahmetle, gazilerimizi şükranla 
anıyoruz dedi. Hala görevlerini ifa eden çalışma 
arkadaşlarının gününü kutlayarak, kolaylıklar 
diledi.
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ALTIEYLÜL’RAMAZAN AYINA
 MERHABA  DEDİ

ALTIEYLÜL RAMAZAN AYI’NA MERHABA DEDİ
Altıeylül’ün Ramazan Davulcuları Cengiz Topel Caddesi’nde ger-
çekleştirdikleri yürüyüşün ardından Altıeylül Belediyesi Sultan 
Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde Başkan Hasan Avı ile bir 
araya geldiler.
RAMAZAN DAVULCULARI CENGİZ TOPEL CADDESİ’NDE YÜRÜDÜ
Ramazan Ayı’nın ve kültürümüzün bir parçası olan Ramazan 
Davulcuları Altıeylül’de vatandaşları sahura kaldırmak ve kültürü 
yaşatmaya devam etmek adına hazırlıklarını tamamladı. Altıey-

lül Belediyesi’sinin pandemi sürecinde destek olduğu Ramazan 
Davulcuları bu yıl kısıtlamaların azaltılmasından dolayı kültürü 
yaşatmak ve genç kuşakların anılarında yer edebilmek için tek-
rar kapımızı çalmaya hazırlanıyor.  Altıeylül Belediyesi tarafından 
düzenlenen yürüyüşe katılan Altıeylül Ramazan Davulcuları Cengiz 
Topel Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün sonunda Al-
tıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde Altı-
eylül Belediye Başkanı Hasan Avı ile buluştular. Altıeylül Ramazan 
Davulcuları’nı kapıda karşılayan Başkan Avcı, kendilerine baklava 
ikramında bulunduktan sonra Ramazan Ayı boyunca kullanacakları 
görevli kimlik kartlarını takdim etti.
RAMAZAN DAVULCULARINI KAPIDA KARŞILADI
Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi önün-
de Altıeylül Ramazan Davulcularını muhtarlar ile birlikte karşılayan 
Başkan Avcı, Ramazan Davulcularına hitaben yaptığı konuşmasın-
da “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in arifesindeyiz. İkindi 
vakti itibari ile de Ramazan’a selam vermiş olacağız. Son iki sene-
dir zahmetli bir süreç yaşadık. Fakat geçen sene vatandaşlarımızın 
bahşişleriyle yaptığınız bu hizmeti için bizler Altıeylül Belediyesi 
olarak sizlere ufak bir destek verdik. Sizlere bu konuda ne kadar 
teşekkür etsek, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Bunu samimi 
duygularla ifade etmek istiyorum. Bu sene geçen sene gerçekleş-
tirilen kısıtlamalar kalktı. Bu güzel etkinliği hep birlikte yapacağız. 
Burada bizleri yalnız bırakmayan muhtarlarımıza da teşekkür edi-
yorum. Çünkü bizler hep birlikte ilçemize hizmet ediyoruz. Hepini-
zin Ramazan Ayı mübarek olsun” dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
#Ramazan demek; gönüller almak ve kalp-

ler kazanmak demek.

Dursunbey Sanayici ve İşadamları Derneği (DUSİAD) Başkanı Orhan 
TURHAN, 2,5 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa etti. 
DUSİAD Yönetim Kurulunun kararı ile başkanlık görevine İlyas ÇE-
KİÇ getirildi. 
İstifa kararının ardından açıklama yapan TURHAN, “2,5 yıl önce 
görevi onursal başkanımız Şeref Eğinli’den bayrağı devir aldık. Der-
neğimizin kurumsal ve marka değerini yükseltmek adına çalışmalar 
yürüttük. İlçemize katkılar sağlamak adına birçok ziyaret ve istişare 
toplantıları düzenledik. Derneğimizi yeni ve genç üyeler ekleyerek 
dinamik bir yapıya kavuşturduk. Çalışmalarımızı daima ilçemize 
fayda sağlamak ve Allah’ın rızası kazanmak için herhangi bir fayda 
beklemeksizin gerçekleştirdik. Ocak ayında gerçekleşen ve Esnaf 
Odası Başkanlığı’na seçilmemden dolayı derneğimizin daha pro-
fesyonel bir şekilde yönetilmesi için görevi devir etme kararı aldım. 
Benimle 2,5 yıl boyunca birlikte görev alan yönetim kurulundaki 
arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Yönetim kuru-
lumuzun görevi teslim ettiği İlyas Çekiç’e de yeni dönemde başarılar 
diliyorum” dedi. 
Yeni Yönetim Kurulu; İlyas ÇEKİÇ Başkan/ Abdullah SALİ Başkan 
Yardımcısı Mehmet DUMAN Genel Sekreter Orhan TURHAN Yön. 
Kur. Üyesi Ali SARIÖZ Yön. Kur. Üyesi İzzet ÇALIŞKAN Yön. Kur. 
Üyesi Erkan KURU Yön. Kur. Üyesi

DURSUNBEY SANAYİCİ VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

            

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
#Ramazan demek; gönüller almak ve kalpler kazanmak demek.
Paylaştıkça bereketlenen bu kutlu ayda hemşehrilerimizle bir arada-
yız..Muhtarımıza ve bizlere gönüllerini açan hemşehrilerimize teşek-
kür ediyorum.Birliğimiz daim olsun. 1. Sakarya Mahallesi


