
Son yayınlanan Valiler kararnamesi  
ile 41 ilin valisi değişti. Valiler karar-
namesinde, daha önce Burdur Valiliği 
de yapan Hasan Şıldak, Balıkesir Valisi 
olarak atandı. BALIKESİR'e komşu Ça-
nakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ka-
yalar köyünde  1969 yılında dünyaya 
gelen Hasan Şıldak, 9 Haziran 2020 
tarihli Cumhurbaşkanlığı  kararname-
siyle Balıkesir Valisi olarak atandı.1994 

yılında Çanakkale Kaymakam Adayı 
olarak mülki idare amirliği mesleği-
ne başladı. 83. Dönem Kaymakam-
lık Kursunu tamamladıktan sonra 
1997-2007 yılları arasında sırasıyla 
Antalya-İbradı ile Kars-Selim Kayma-
kamlığı, Adıyaman Vali Yardımcılığı 
ve Denizli-Çal Kaymakamlığı görev-
lerinde bulundu.2007 yılında Mülkiye 
Müfettişliğine, 2010 yılında da Mül-
kiye Başmüfettişliğine atandı. Hasan 
Şıldak daha sonra 18 Mayıs 2018 ta-
rihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Burdur Valisi oldu. Şimdide 10 Hazi-
ran  2020  tarihinde Balıkesir Valiliğine 
atanan Şıldak  evli ve iki çocuk babası-
dır. BalıkesirimizeHayırlı uğurlu olsun
                             Mehmet Yarma
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 
şehir merkezinde ulaşıma nefes aldıracak alternatif 
gar yolu düzenlenen törenle hizmete girdi. Paşaa-
lanı ve Gündoğan Mahallesi’ni Bahçelievler Mahal-
lesine bağlayan yol şehir içi trafiğini rahatlatmayı 
amaçlıyor.Yapımına Şubat ayında başlanan Gar Yolu 
20 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 kilometre uzun-
luğunda yapımı tamamlandı. Yol ile birlikte yaklaşık 
11 bin metrekarelik alana sahip olan bölgede 7 bin 
metrekare yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Yol güzer-
gahında yer alan bisiklet yolu ise Paşaalanı Mahalle-
si’nden Atatürk Şehir Hastanesi’ne kadar bisikletlile-
rin kullanımına sunuldu.
Yücel Yılmaz: “Şehir içi trafiği rahatlatacak”
Gar Yolunun açılış töreninde konuşan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Cumhur-
başkanımız Türkiye’nin dört bir yanını çok farklı tren 
yolları, tüp geçitler, köprüler, asfaltlarla donatıyor. 
Biz de yerel yöneticiler olarak Balıkesir’imizde Altıey-

lül ve Karesi Belediye Başkanlarımızla birlikte aklımızı 
ortaya koyup belki maliyeti küçük ama insanımızın 
hayatını gerçekten kolaylaştırıcı çözümler üretme-
ye çalışıyoruz. 2019 yılı Nisan ayında üç belediye 
başkanı seçildiğimiz andan itibaren oturduk, gönül 
gönüle vatandaşımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız, 
bizden bekledikleri neler diye gönlümüzü koyduk, 
istişarelerimizi yaptık. Hem Altıeylül’de hem de Ka-
resi’de parçası bulunan Vasıf Çınar Caddesini basit 
ve pratik çözümlerle iki gün içerisinde üç belediye 
bir araya gelerek kısa bir süre içerisinde vatandaş-
larımızın trafiği daha akışkan kullanması için planla-
dık ve uyguladık. buradaki bisiklet yolu bir taraftan 
Değirmenboğazı’na diğer taraftan da Atatürk Şehir 
Hastanesi’ne kadar devam edecek Buradaki alan ve 
içinde istasyonun çok önce lokomotif tamiri amaçlı 
kullandığı yerlerde şehrimizin hizmetine kültür, sa-
nat ve diğer etkinlikler için kullanılacak çok amaçlı 
merkezlere kısa zamanda dönüştürülecek. Çok acele 

etmiyoruz. Çünkü projemizi sunduk, inşallah bakan-
lıklarımızdan tüm maliyetlerini de karşılanacak hibe-
leri de almak için bekliyoruz. Biz üç belediye başkanı 
Balıkesir’in merkezdeki sorunlarını çözmekle uğra-
şırken milletvekillerimiz de boş durmuyor. Her biri 
bizim şehrimizin farklı taleplerini bakanlıklarda takip 
ediyorlar. İnşallah üzerinde bulunduğumuz yol kaza-
sız, belasız tüm milletimize hizmet verir” ifadelerini 
kullandı.
Milletvekilleri adına Adil Çelik söz alarak Balıkesir’e 
yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler 
verdi. Yapılan konuşmaların ardından Vali Ersin Ya-
zıcı, Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Pakize 
Mutlu Aydemir, Büyükşehir belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın duasının ardın-
dan açılış kurdelasını hep birlikte kesti. Kurdela kesi-
minin ardından açılışa katılanlar yol üzerinde incele-
melerde bulundu.                  MEHMET YARMA

GAR BÖLGESİNDEKİ ALTERNATİF YOL TÖRENLE AÇILDI

BALIKESİR VALİLİĞİNE  HASAN ŞILDAK ATANDI

Balıkesir eski Belediye 
Başkanı Sami Gökdeniz 
abimizin rahmetli olan 
kıymetli eşi Sevim Abla-
mızın cenazesi Paşa Ca-
miinde kılınan namazdan 
sonra Başçeşme Mezarlı-
ğına defnedildi.
Mekanı cennet olsun.
Kısa sürede kızının ve eşi-
nin acısını yaşayan Sami 
Abime sabırlar diliyorum.

Sami Abimin Başkanlık yaptığı yıllarda Dursubey Belediye Başkanıydım.Sevim 
Ablamızın bize olan şefkatini,hoşgörüsünü, yemeklerini unutmak imkansız.Allah 
Sevim Ablamıza rahmeti ile muamele etsin inşallah.                  Mehmet Yarma

BALIKESİR BELEDİYE ESKİ BAŞKANI SAMİ 
GÖKDENİZ'İN EŞİ SEVİM GÖKDENİZ VEFAT ETTİ.

SAMİ BAŞKANIMIZA SABIR, SEVİM HANIMA DA 
ALLAH'TAN RAHMETLER DİLİYORUZ
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü 2020 
Yılı Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırma Programı Kapsamında Arazi Hazırlığı 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 : 2020/286720

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BALIKESİR DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. No:37/A 10100 

KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662436692 - 2662450160
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dursunbey 

Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı Endüstriyel 
Plantasyon Ağaçlandırma Programı Kapsamında Arazi 
Hazırlığı Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 57,30 Hektar sahada Endüstriyel Plantasyon 
Ağaçlandırma Programı Kapsamında Arazi Hazırlığı ve 
tel İhatası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Gökçedağ Orman 
İşletme Şefl iği

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe 

başlanacaktır.

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

: 08.07.2020 - 11:00

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.
4.1.2. 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.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait 
bilgiler:
1 Adet en az 200 hp ve üzeri gücünde 3’lü riperli paletli dozer, 1 Adet Aks genişliği 
maksimum 200 cm ve en az 45 HP veya 44 PS veya 33 KW gücünde olan ekskavatör, 1 Adet 
tesviye bıçağı, 1 Adet ağır hizmet örtü temizliği tarağı 
(İŞ MAKİNALARININ KENDİ MALI OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR) 
Yukarıda belirtilen makine ve teçhizat; işe başlamadan önce tam ve eksiksiz olarak çalışma 
yapılacak sahada bulundurulacaktır.
İsteklinin kendi malı ise; Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair 
noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali 
müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.                                             Devamı 3. Sayfada

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BALIKESİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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
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Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1172391

Baştarafı 2. Sayfada
Kiralık olarak temin edilecek ise; Noter onaylı kiralama sözleşmesi (en az 31/12/2020 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere) ile tevsik edeceklerdir.
İsteklilerce yukarıda yazılı tüm makina ve teçhizat bilgileri;  e-ihale dokümanları arasında 
yer alan  “yeterlik bilgileri tablosuna” işlenecektir. En avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan 
belgeleri tevsik amacıyla talep edildiğinde idareye sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu iş, makina ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlan-
dırma, erozyon kontrolü toprak muhafaza, suni tensil ve bakım işleri ile bunların etüd proje 
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 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN BELEDİYE ZABITA EKİpLERİ 
DENETİMLERE DEVAM EDİYOR

KoNTRollü SoSYAl HAYAT KURAllARı çERçEvESİNdE vATANdAşlARıMıZıN SAğlığı İçİN dENETİMlERİMİZİ 
SüRdüRüYoRUZ. ZAbıTA EKİplERİMİZ İlçE GıdA TARıM vE HAYvANCılıK MüdüRlüğü EKİplERİ İlE bİRlİKTE 

EKMEK üRETİMİ YApAN FıRıNlARıMıZı vE KAHvEHANElERİ dENETlEMEYE dEvAM EdİYoR...
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MURAT ÖZER 
VE OĞULLARI

MOBİLYA - İSTİKBAL-VESTEL  
 Tel  : 662 50 02

MOBİLYA - BELLONA - PROFİLO    
   Tel  : 662 19 76

BEYAZ EŞYA - BOSCH - PRELLİ     
Telefax  : 662 10 38

Akdağ, Asarlık,Gökçedağ ve Kırkoluk Orman İşletme Şefl ikleri Sunni Tensil sahalarının Arazi 
Hazırlığı 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 : 2020/305547

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 : Akdağ, Asarlık,Gökçedağ ve Kırkoluk Orman İşletme 

Şefl ikleri Sunni Tensil sahalarının Arazi Hazırlığı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağ, Asarlık,Gökçedağ ve Kırkoluk Orman İşletme 

Şefl ikleri 77,43 Hektar Sunni Tensil sahalarının Arazi 
Hazırlığı Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Akdağ, Asarlık, 
Gökçedağ ve Kırkoluk Orman İşletme Şefl ikleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe 

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

: 21.07.2020 - 11:30

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.
4.1.2. 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.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait 
bilgiler:
1 Adet en az 200 hp ve üzeri gücünde 3’lü riperli paletli dozer, 1 Adet Aks genişliği 
maksimum 200 cm ve en az 45 HP veya 44 PS veya 33 KW gücünde olan ekskavatör,  (İŞ 
MAKİNALARININ KENDİ MALI OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR) 
Yukarıda belirtilen makine ve teçhizat; işe başlamadan önce tam ve eksiksiz olarak çalışma 
yapılacak sahada bulundurulacaktır.
İsteklinin kendi malı ise; Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair 
noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali 
müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.
Kiralık olarak temin edilecek ise; Noter onaylı kiralama sözleşmesi (en az 31/12/2020 tarihine 
kadar geçerli olmak üzere) ile tevsik edeceklerdir.
İsteklilerce yukarıda yazılı tüm makina ve teçhizat bilgileri;  e-ihale dokümanları arasında 
yer alan  “yeterlik bilgileri tablosuna” işlenecektir. En avantajlı teklifi  veren ilk iki fi rmadan 
belgeleri tevsik amacıyla talep edildiğinde idareye sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:                                  Devamı 5. Sayfada

ARAZİ HAZIRLIĞI 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
CEMAL BAKIR

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

19 HAZİRAN 2020      CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Baştarafı 4. Sayfada
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu iş, makina ve iş gücü ile yapılan her türlü 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü toprak muhafaza, suni tensil ve bakım işleri ile bunların etüd 
proje işleri 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) : Diğer Hizmetler/0,80
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 : 1175297

 İÇ - DIŞ YIKAMA MOTOR KORUMA - YIKAMA
PASTA - CİLA KOLTUK YIKAMA DETAYLI TEMİZLİK 

CAM FİLMİ FAR TEMİZLEME JANT TEMİZLEME

KALİTELİ TEMİZLİĞİN GÜVENLİ ADRESİ

ARAYIN ARACINIZI GELİP ALALIM

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

TEL. : 0 266 662 22 22 - 0 539 248 24 92 

Cebeci Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Cad. No. : 40
Saz Yolu Pazar Yeri - DURSUNBEY

OTO YIKAMA

MEHMET - METİN - MURAT İNAN

Babalar gününün yaklaşmasıyla babalar günü neden kut-
lanır sorusu insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. 
Her yıl haziran ayının ilk hastası kutlanan babalar günü, bu 
yıl 17 Hazirana denk geliyor. Her yıl coşkuyla kutlanan ba-
balar günü neden kutlanır? İşte babalar gününün önemi ve 
tarihçesi.

Babalar günü neden kutlanır sorusu babalar gününün yak-
laşmasıyla insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. 
Her yıl haziran ayının ilk haftası kutlanan babalar günü bu 
yıl 17 Hazirana denk geliyor. Tüm dünyada coşkuyla kutla-
nan babalar günü neden kutlanır sorusunun cevaplarını siz-
ler için araştırdık. İşte bu yıl 17 Haziranda kutlanan babalar 
gününün önemi ve tarihçesi…

Sonora Smart Dodd bir Amerikan iç savaşçısının kızıdır. 
Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek 
başına büyütmüştü. Hal böyle olunca Dodd anneler günü 
gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşünmüştü. 
Haziranın 5’inde babasının doğum günüydü ve bu günün 
babalar günü olarak ilan edilmesi için tüm çalışmalara baş-
lamıştı. Ancak yaptığı onca çalışmalara rağmen tarih ye-
tişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe 
ertelenmiştir.

Bu nedenden dolayı babalar günü haziran ayında kutlan-
maktadır. Babalar günü ilk olarak 19 Haziran 1910'da Was-
hington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutla-
maları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan et-
memiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl 
haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutla-
nacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa 
başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal ola-
rak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ 
NEDEN KUTLANIR?



Sayfa 6Dursunbey hakimiyet 19 HAZİRAN 2020  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

M. EMİN İLHAN
Tel. : 0 544 429 59 26

M. EMİN İLHAN
Tel. : 0 544 429 59 26

Ferah Mahallesi adnan Menderes Bulvarı
esnaF KeFalet Binası Yanı - dursunBeY

SOMA KISRAKDERE
KÖMÜRLERİ


