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Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı Sıklık Bakımı, İlk Aralama, Kültür Bakımı 
ve Gençlik Bakımı programları dâhilinde İşaretleme ve bakım kontrolleri çalışmalarının 
takibi, kontrolü, tekniğine uygun ve zamanında sağlamak üzere 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 : 2020/174027

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Bozyokus Mah. IsmailDayi 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 : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı Sıklık 

Bakımı, İlk Aralama, Kültür Bakımı ve Gençlik Bakımı 
programları dâhilinde İşaretleme ve bakım kontrolleri 
çalışmalarının takibi, kontrolü, tekniğine uygun ve 
zamanında sağlamak üzere

b) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 yılı 255 Ha Sıklık Bakımı, 510 Ha İlk Aralama, 340 
Ha Kültür Bakımı ve 765 Ha Gençlik Bakımı programları 
dâhilinde İşaretleme ve bakım kontrolleri çalışmalarının 
takibi, kontrolü, tekniğine uygun ve zamanında sağlamak 
üzere hizmet alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Görev Sahası 
İçerisinde

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.05.2020, işin bitiş tarihi 28.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 01.05.2020

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve 
saati

: 13.04.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)

: Dursunbey Or. İşl. 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 imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
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 yarısından 
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 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 edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

                    Devamı 3. Sayfada

SIKLIK BAKIMI, İLK ARALAMA, KÜLTÜR BAKIMI VE GENÇLİK BAKIMI 
PROGRAMLARI DÂHİLİNDE İŞARETLEME VE BAKIM KONTROLLERİ 

ÇALIŞMALARININ TAKİBİ, KONTROLÜ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran,  COVID-
19virüsünün neden olduğu küresel salgınla mücadele kap-
samında alınan tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması ve 
toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına bir 
çağrıda bulundu.
Duran çağrısında “Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın 
birkaç aydır mücadele ettiği, büyük bir tehdit haline gelen 
COVİD -19 virüsüyle mücadelede basın ve medya elinden 
gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevi-
ni yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 
23 Mart tarihinde Yönetim Kurulumuz bazı kararlar aldı ve 
bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar yazılı basına 
nefes alma imkânı verdi.
Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü 
durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden 
aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken 
etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza or-
tak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. 
“Evde Kal, Sağlıkla Kal”, mottosu ile gazetelerimizi COVİD-
19’la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen 
gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum.
En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dün-
yaya kavuşmamızı diliyorum.” mesajını verdi.

Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü 
Rıdvan Duran

balıkesir

Baştarafı 1. Sayfada

BASIN İLAN KURUMU  “EvDE KAL, 
SAğLIKLA KAL”, MoTToSU İLE 

GAzETELERİMİzİ CovİD-19’LA ETKİN 
BİR MüCADELEYE DAvET EDİYoR, 
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Baştarafı 2. Sayfada
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 fi yat 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 dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifl er, 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 teklifl erini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fi yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fi yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fi yat 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 teklifl erin 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: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1156652

Dursunbey'e bağlı Mıcırlar Mahallesi yakınların-
da bulunan alanda orman yangını çıktı. Edinilen 
bilgiye göre Dursunbey İlçesine bağlı Mıcırlar 
kırsal mahallesi yakınlarında bulunan orman-
lık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple orman 

yangını çıktı.  Alınan ihbar sonrası bölgeye inti-
kal eden ekipler yangının etkili olduğu alanda 
söndürme çalışması başlattı. Kısmi olarak kontorl 
altına alının yangında söndürme ve soğutma ça-
lışmaları sürüyor.

Dursunbey MICIrlar'Da 
orMan yanGInI

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van’ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk 
parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadet-
haneler, kamu kurumları virüs kaynaklı salgın 
hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla de-
zenfekte edildi. Başkan Bahçavan sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada umrecilere uyarı-
larda bulundu. Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir 
koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik 
açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu 
gibi Dursunbey'de de önlemler artırıldı. Dur-
sunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın 
talimatıyla geçtiğimiz haftasonu başlatılan çalış-
malarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kul-
landığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte 
dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. İlçenin 
dört bir yanında yapılan çalışmaların belirli pe-
riyotlarla birlikte düzenli olarak devam edeceği 
belirtildi. İlçe genelinde özellikle kamu kurumla-
rı, toplu ulaşım araçları, çocuk parkları, okullar ve 
ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlatan 
Dursunbye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarla dezenfek-
te çalışmalarını sürdürecek. Dursunbey Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan koronavirüs önlem-

leri için İlçede gerekli tedbirleri aldıklarını ifade 
ederek “Bilindiği üzere tüm Dünyayı etkileyen 
koronavirüs konusunda hepimize görevler düşü-
yor. Devletimizin resmi kurumlarının açıklamala-
rı dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi ve 
kişisel basit önlemlerin alınması önem taşıyor. 
Bizler Dursunbey Belediyesi olarak ilk günden bu 
yana vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için ge-
rekli bütün tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı art-
tırdık. İnsanlarımızın sıklıkla ziyaret ettiği kamu 
kurumları, çocuk parkları, toplu taşıma araçları, 
okullar ve ibadethanelerimizi dezenfekte edi-
yoruz. Halkımızdan talebimiz kişisel önlemlerini 
alsınlar ama asla panik olmasınlar. Devletimizin 
bütün kurumları ve biz Dursunbey Belediyesi 
olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” dedi. Geçtiğimiz hafta umreden ge-
len vatandaşlarıda uyaran Dursunbey Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan;"Umre ibadetlerini 
tamamlayarak İlçemize dönen hemşehrilerime 
özellikle rica ediyoruz. Bu süreçte ziyaretçi ka-
bul etmeyelim. Ziyaretlerimizi de askıya alalım. 
Tedbirlerimizi alarak 14 kuralına uyalım. Kendi 
karantinamızı kendimiz uygulayarak şu süreci 
sağlık ve mutlulukla atlatalım" dedi.

BaŞkan BahÇaVan'Dan uMrecilere karanTina uyarısı 

Dursunbey Belediyesi Zabıta ekipleri Cuma pazarında tez-
gah açan esnafl ara maske, eldiven ve 14 kural broşürleri da-
ğıttı. Esnafl arın maskesiz, eldivensiz satış yapmaları yasakla-
nırken, müşterilerin ürünlere dokundurulmaması gerektiği 
esnafl ara hatırlatıldı... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
sıkı önlemler alan Dursunbey Belediyesi haftada bir kez ku-
rulan İlçe semt pazarında da önlemlerini sürdürdü. Belediye 
Zabıta Amirliği ekipleri Pazarda tezgah açan esnafl ara Mas-
ke, Eldiven ve uyarıcı broşürler dağıtırken, esnafl arı da koro-
navirüs'e karşı uyardı. Bu uygulamadan memnun kalan pa-
zarcı esnafl arı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ve maske 
ile eldiven dağıtımının kendileri için büyük bir avantaj ol-
duğunu belirttiler. Maskesiz ve eldivensiz satış Zabıta tara-
fından yasaklanırken, ekipler pazarda gün boyu denetim 
gerçekleştirecek. Konu hakkında açıklama yapan Belediye 
Zabıta Amiri Yasin Kavuş; "Bilindiği üzere tüm Dünyayı teh-
dit altına alan bir salgın ile karşı karşıyayız. Bizde be sebep-
le şu anda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Belediye Başkanımız 
Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile İlçemiz pazarında sabah 
tezgah açan tüm esnafl arımıza hem eldiven hemde koru-
yucu maske dağıttık. Esnafl arımızı tek tek uyararak maskesiz 
ve eldivensiz asla satış yapmamalarını hatırlattık. Gün içinde 
ekiplerimiz pazar içerisinde denetimlerini gerçekleştirecek-
ler. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet 
ediyorum" dedi.

Dursunbey’De 
PaZarCI esnaFIna 
Maske Ve elDiVen 

DaĞıTılDı!

TEL. : 0 266 662 22 22
 0 539 248 24 92 - 0 545 208 29 90

MEHMET - METİN - MURAT İNAN
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ECZANE
ZUHAL YARMA

Devlet Cad.
Kent Meydanı

662 62 62 
KAYA 

ECZANESİ

Sipahi Sokak

662 33 00

KORKMAZ 
ECZANESİ

Eminbey Cad.

662 12 88

GÜL
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 44 05

DURSUNBEY
ECZANESİ

Park Karşısı

662 17 54

YÜKSEL 
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 38 67

ÖZDEN
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 11 00

YELLİCE
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 13 07

AVCI
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 18 00

DURBAL
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 15 65

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Deprem Performans Değerlendirmesi Hizmet 
Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifl er sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/168902

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Bozyokus Mah. IsmailDayi 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 : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Deprem 

Performans Değerlendirmesi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 81 adet karot alınması, 10 adet zemin etüdü 

yapılması, 15 adet binanın röleve çalışmalarının 
yapılması ve çizilmesi, 15 adet binanın deprem 
performans analizleri ve değerlendirme raporunun 
hazırlanması hizmeti alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe 

başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve 
saati

: 07.04.2020 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-teklifl erin açılacağı adres)

: Dursunbey Or. İşl. 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 fi yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifl eri 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,
1. Tüm yapıların rölevesinin alınması ve yapılarda karot alınacak noktaların işaretlenmesi 
yapılacaktır. Ekte verilen ada parsellerin ve bu parsellere ait yapılarda yer alan tüm 
katların karot, röntgen testinin yapılması aşamasına geçilecektir. Bu testler yapılırken ilgili 
yönetmeliklere şartlara uyulması (TS EN 13791) ve bu testleri gerçekleştiren fi rmaların Çevre 
ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kuruluşlar olması gerekmektedir.
2. İlgili deney ve testleri gerçekleştiren fi rmanın, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından 
lisanslı kuruluş olduğuna dair izin belgesinin; ihale yeterlilik belgesinde tarih ve sayısının 
belirtilmesi ve en avantajlı fi yatı veren ilk iki fi rmadan belgeleri talep edildiğinde idareye 
sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
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 yarısından 
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 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 edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:                                      Devamı 5. Sayfada

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURSUNBEY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. No: 1/A

DURSUNBEY/BALIKESİR
hakimiyetgazetesi@windowslive.com

Gazetemize
gönderilen yazılar
yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade
edilmez. İmzalı 

yazıların
sorumluluğu

sahibine aittir.

  Senelik Abone   : 100 TL.

  Tüzük  İlanı              : 200 TL.

  Zayi İlanı              : 10 TL.

  Kongre İlanı        : 300 TL.

  Fiatı                       : 30 Kr.

DURSUNBEY HAKİMİYET MATBAASI
TESİSLERİNDE  DİZİLMİŞ VE BASILMIŞTIR

SAHİBİ : MEHMET YARMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE YERLİTüRK
EDİTÖR

İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHABİRLER

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1156175

Baştarafı 4. Sayfada
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan tüm deprem performans analizi ve raporlanması hizmet 
alımlarının tamamı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat 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 dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifl er, 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 teklifl erini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fi yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fi yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fi yat 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 teklifl erin 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: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Balıkesir'in nüfusu 
son 10 yIlDa ne 

kaDar arTTı?

TÜİK verilerine göre 2019 nüfusu 1 milyon 228 bin 620 olarak 
açıklanan Balıkesir, son 10 yılda en hızlı artışı de düşüşü han-
gi yıllarda yaşadı. İşte o ilginç veriler haberimizde.
Balıkesir'in nüfusu son 10 yılda ne kadar arttı?
TÜRKİYE  İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi verilerine göre, Balıkesir 2019 nüfusu 1 milyon 228  
bin 620 olarak belirlenmişti.
Peki 20 ilçesiyle İstanbul'un üç katı büyüklüğüne denk denk 
gelen 14 bin 272 km²lik yüz ölçüme sahip Balıkesir'in nüfusu 
son 10 yılda ne kadar arttı? 

İŞTE o İLGİNÇ İSTATİSTİKLER.

Balıkesir'in son 10 yılda nüfusu  88 bin 535 kişi arttı.
En yoğun nüfus artışı ise yüzde 1.81 ile 2018'de gerçekleşti 
ve 2017'ye göre 21 bin 751 kişilik artış kaydedildi.
Balıkesir'de nüfus artış hızında düşüş yaşandığı yıl ise 2015 
olmuştu.
Eksi 0.20 olarak kayıtlara geçen 2015'te nüfus, 2014'e göre 3 
bin kişi azaldı ve 1 milyon 186 bin 688 olarak gerçekleşmişti. 

İŞTE YILLARA GÖRE BALIKESİR
NüFUS ve ARTIŞ HIzI

Yıl Balıkesir Nüfusu Artış Hızı
2009      1.140.085  % 0.87
2010      1.152.323  % 1.07
2011      1.154.314  % 0.17
2012      1.160.731  % 0.56
2013      1.162.761  % 0.17
2014      1.189.057  % 2.26
2015      1.186.688  % -0.20
2016      1.196.176  % 0.80
2017      1.204.824  % 0.72
2018      1.226.575  % 1.81
2019     1.228.620  % 0.17

Balıkesir’De üreTilen Bor’Dan 
ŞiMDi De 

el DeZenfekTanı yaPılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bor’dan el dezenfektanı yapılacağını söylemesinin ar-
dından gözleri Balıkesir’e çevrildi.
Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak; “Daha önce 
deterjan olarak üretimine başladığımız ve Balıkesir’imizde üretilen Bor’dan şimdi de el dezenfek-
tanı üretimi yapacağız.” Dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el 
dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türki-
ye'de görülmesiyle el dezenfektanlarına talebin hızla arttığını belirterek, "El dezenfektanları üre-
timinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladı. Çalışmaların olumlu 
sonuç vermesiyle Eti Maden borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacak." dedi.

Uzmanların salgınla mücadelenin ilk koşulu olarak ellerin sürekli yıkanmasını tavsiye ettiğini 
anımsatan Dönmez, özellikle kirli yüzeylere temas edenlerin yanlarında su ve sabun olmaması 
durumunda mutlaka el dezenfektanlarıyla hijyen sağlaması gerektiğini anlattı.

Dönmez, dezenfektanların yoğun olarak kullanılmasıyla tüketicilerden cilt tahrişleriyle ilgili şika-
yetler gelmeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Salgınının Türkiye’de görülmesiyle talebi hızla artan el dezenfektanları üretiminde BOREN, Ar-
Ge sürecini tamamladı. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden borlu dezenfektanın 
seri üretimine başlayacak. BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen, yerli ve milli bor katkılı el 
dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içermekte-
dir."

Bakan Dönmez, "Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezen-
fektanı cildin tahriş olmasını önlüyor." bilgisini verdi.
Etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağların eldeki bakteri ve mantarları yok 
ederek yaraların iyileşmesini hızlandırdığının altını çizen Dönmez, "BOREN'in sağlık alanında yü-
rüttüğü Ar-Ge çalışmaları bununla sınırlı değil. Geliştirilen borlu yara iyileştirici sünger halihazır-
da kullanılan gümüş nitratlı süngere göre yaraların kapanmasında 10 kat daha olumlu sonuçlar 
veriyor. Antibakteriyel ve antifungal özelliğe sahip borlu yara iyileştirici sünger, özellikle ameliyat 
sonrası şeker hastalarının yaralarının kapanmasında hızlı ve etkili sonuçlar verdi." değerlendirme-
sinde bulundu.
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Türkiyeyi Doyuran Şehir 
Öncelikli BÖlge olDu

Balıkesir'deki tarım ve hayvancılık yatırımcıları tüm kriterleri karşıladıklarında 
yüzde 100'e varan indirimlerle söz konusu desteklerden yararlanma imkanına 
kuvuşmuş oldu. 
       
BALIKESİR Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Hasan Eğinlioğlu ve 
Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş'un ısrarlı talepleri, milletvekillerinin des-
teği sonuç verdi ve Balıkesir tarım ve hayvancılıkta "öncelikli bölge" ilan edildi. 

Sanayi ve Ticaret Odalarıyla Ticaret Borsasının başkanları yaptıkları ortak açıkla-
mayla Balıkesir'in tarım ve hayvancılık yatırımlarında "öncelikli bölge" ilan edil-
mesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğin-
lioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, duydukyarı memnuniyeti dile 
getirdikleri ortak açıklamada, kararın sektöre olumlu yansılamalarının olacağına 
değindi. 

HER YÖNüYLE BüYüK AJANTAJ
Oda ve borsa başkanlarının ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında şunlara yer ve-
rildi:
“Resmi Gazete’nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan “T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin” Cumhurbaşkanı Kararı ile düşük faizli 
tarımsal kredilere yeni kriterler getirilmiştir. 
Yeni kararda öncelikli bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, 
kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç 
çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanacaktır.

ÖNCELİK BÖLGENİN AJvANTAJLARI
T.C. Ziraat Bankası’nın Tarımsal Kredileri içerisinde bulunan ve özellikle Hayvan-
sal Üretime Yönelik olarak kullandırılan Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, 
Damızlık Düve Yetiştiriciliği Büyükbaş Hayvan Besiciliği ve Küçükbaş Hayvancı-
lık kredilerinde kredi faizi üzerinden yapılan indirimlere ilişkin kriterler arasında 
“Öncelikli Bölge” yatırımı olması halinde mevcut kredi oranından her kriter için 
yüzde 10 indirim uygulanmasını sağlamaktadır. 
Söz konusu kararda bahse konu “Öncelikli Bölgelerin” ise nereleri olacağı henüz 
açıklanmamışken konunun önemi tarafımızca göz önünde bulundurulmuştur.

ISRARLI TALEP SoNUÇ GETİRDİ
Tarım ve Hayvancılık şehri olan İlimiz ve Bölgemizdeki hayvancılık yatırımlarının 
söz konusu indirimlerden en üst düzeyde yararlanmasını teminen, açıklanacak 
olan “Öncelikli Bölgeler” içerisinde Balıkesir’in de yer alması için kararın yayın-
lanmasından bu yana Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir 
Ticaret Borsası olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası nezdinde giri-
şimlerimizi başlatmış, ayrıca Balıkesir Milletvekillerimizden de konu ile ilgili des-
teklerini talep etmiştik. 

RESMİ GAzETEDE YAYIMLANDI
Bu çabalarımızın karşılığında 25 Mart 2020 tarih ve 31029 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uy-
gulama Esasları Tebliği” ile Balıkesir “Öncelikli Bölge” ilan edilmiştir.

YüzDE 100'E vARAN İNDİRİM
Böylece İlimizdeki Tarım ve Hayvancılık Yatırımcıları tüm kriterleri karşıladıkların-
da yüzde 100’e varan indirimlerle söz konusu desteklerden yararlanma imkanına 
kavuşmuşlardır.

MİLLETvEKİLLERİNE TEŞEKKüR
 Balıkesir’in Öncelikli Bölge ilan edilmesinde büyük emek harcayarak bizlere des-
tek olan Balıkesir Milletvekillerimiz Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mus-
tafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Balıkesir’de 
Tarım ve Hayvancılığının gelişimine katkı sağlayarak Hayvansal üretim daha da 
arttıracağına inandığımız düzenlemenin İlimize hayırlı olmasını dileriz.”

Dursunbey Belediyesi bankamatikler, fırınlar ve sıra uygulaması olan yerlerde bir 
metre aralıkla sosyal mesafe noktaları oluşturdu. Dursunbey Belediyesi korana-
virüs tedbirleri kapsamında birçok önlemi hayata geçirirken, vatandaşların özel-
likle sıraya girdiği alanlarda da sosyal mesafe noktaları oluşturdu. Vatandaşların 
bu noktalar üzerinde durarak bir metrelik sosyal mesafeyi korumasını hedefle-
yen Belediye, bu konuya dikkat çekecek bir uygulamaya imza attı. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Dursunbey 
Belediyesi olarak koronavirüsün Ülkemizde göründüğü ilk günden bu yana çok 
önemli kararlar alarak önlemimizi aldık. Belediye olarak iç genelge yayınlayarak 
bu tedbirleri yazılı kurallar olarak kendimize belirledik. Bunun yanında İlçemiz 
genelinde 100 ton’a yakın dezenfekten ile yoğun olarak kullanılan alanlar ve is-
tek gelen tüm yerleri steril hale getirdik. Şimdide Dursunbey Belediyesi olarak 
sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacı ile Bankamatik önleri, fırınlar, vez-
ne önleri gibi alanlara sosyal mesafe noktaları oluşturduk. Bu noktalar üzerine 
basacak olan hemşehrilerimiz tedbir amacı ile önündeki diğer kişi ile 1 merte 
uzaklıkta durmuş olacak. Tabi en büyük önlem vatandaşlarımızın evde kalarak 
kendi önlemlerini almasıdır. Biz bu yönde hemşehrilerimizi anonslar ile sıklıkla 
uyarıyoruz. İnşallah bu süreci bir ve beraber olarak hep birlikte atlatacağız” dedi. 
Dursunbey Belediyesi tarafından uygulanmaya başlayan sosyal mesafe noktaları 
isteyen kurum ve kuruluşlarda da uygulanacak.

Dursunbey’De sosyal 
Mesafe nokTası 

uygulaMası BaŞlaDı


