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-PANİK YOK, KAYGI YOK SIKI KORUNMA VAR.
-ELLERİMİZİ SIKSIK SABUNLA YIKIYALIM.
-TOKALAŞMA YOK, SARILMA YOK,TEMAS YOK.
-AÇIKTA ÖKSÜRÜP, HAPŞIRIP TÜKÜRMEYELİM
-KALABALIK VE TOPLU YERLERE GİRMEYELİM

-HASTALIĞI OLANLAR DIŞARI ÇIKMASIN.
-VİRÜS İÇİN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMAK. 
-TEDBİR BİZDEN, TAKDİR ALLAH’TAN.
-ALLAH MİLLETİMİZİ VE TÜM İNSANLIĞI BU   
 FELAKETTEN KORUSUN.  AMİN.

CORONO VİRÜS SALGINI HAYATI DURDURDU
BİR VİRÜS DÜNYAYA SAVAŞ AÇTI.

3. DÜNYA SAVAŞINI BİR VİRÜS ÇIKARDI, OLAĞANÜSTÜ GÜNLER YAŞIYORUZ

1 - Muhtasar ve KDv 
tevkifatı ile SGk 
primlerinin niSan, mayıS ve 
Haziran ödemelerini 6’şar 
ay erteliyoruz.

2 - ESnAF vE SAnATKâRlARın 
HAlKbAnK’A olAn KREdi 
boRçlARının, niSAn, MAYıS 
vE HAziRAn AnApARA vE FAiz 
ödEMElERini 3 AY SüREYlE vE 

FAizSiz olARAK ERTElEYECEğiz. 

 3 - ASgARi üCRET dESTEğini 
dEvAM ETTiRECEğiz. 

4 - En düşüK EMEKli MAAşını 
1.500 liRAYA YüKSElTiYoRUz. 

5 - EMEKlilERin bAYRAM 
iKRAMiYESini niSAn AYı bAşındA 
ödüYoRUz.             Devamı 6. sayfaDa

CUmHURBAŞKANLIĞI 
21 mADDELİK, 100 mİLYAR 
LİRALIK, CORONO DESTEK 

pAKETİNİ AÇIKLADI.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
CORONO VİRÜSÜNDEN 

KORUNmAK İÇİN 
OLAĞANÜSTÜ öNLEmLERİ  

AÇIKLADI.
1 - inSAn HAYATı için En önEMli SAğlıKTıR.
2 - viRüS için TEdbiRli vE diKKATli olMAK zoRUndAYız.
3 - TüRKiYE biliM KURUlU ToplAndı.
4 - SıKıYönETiM ilAn EdEn ülKElER vAR.
5 - AvRUpA KApılARı vE SınıR KApılARı KApATılıYoR,çıKışlAR YASAK.
6 - UMRECilERE vE YURT dışındAn gElEnlERE KARAnTinA    
       MECbURiYETi.
7 - CAMilERdE EzAn oKUnACAK AMA TEdbiR için CEMAATE KApATıldı

8 - kandiliniz mübarek olsun. 21 şubat akşamı miraç kandili.  
       KAndil AKşAMı CAMilERdE CEMAATlE nAMAz KılınMAYACAK 
9 - CUMA nAMAzı KılınMAYACAK.
10 - TüM ilK oRTA vE YüKSEK oKUllAR TATil Edildi.
11 - TüM KongRElER, ToplAnTı vE göSTERilER ERTElEndi.
12 - ünivERSiTE iMTiHAnlARı ilERi biR TARiHE ERTElEndi.
13 - SinEMAlAR, TiYATRo, KAHvElER, inTERnET CAFElER, KonSER vE  
          düğün SAlonlARı gEçiCi olARAK KApATıldı.
14 - SpoR SAlonlARı, YüzME HAvUzlARı, HAMAM vE SAUnAlAR 
         gEçiCi olARAK KApATıldı.
15 - büYüK RESToRAnlAR, büYüK gAzinolAR gEçiCi olARAK  
         KApATıldı.
16 - CEnAzE vE TAziYE EvlERinE  ToplU gidişlER gEçiCi olARAK 
         KApATıldı.
17 - SpoR KARşılAşMAlARı ilERi biR TARiHE ERTElEndi.

18 mART ÇANAKKALE 
ZAFERİNİN 105. YIL 

DöNÜmÜ KUTLAmALARI 
CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ 
NEDENİYLE SAKİN GEÇTİ.

çAnAKKAlE şEHiTlERiMizin vE TüM şEHiTlERiMizin 
RUHU şAd olSUn, AllAH onlARın şEFAATlERindEn 

bizlERi vE MillETiMizi MAHRUM ETMESin.

MEHMET YARMA                            zUHAl YARMA
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Dursunbey'de Zabıta ve Polis'ten Genelge Denetimi İçişleri bakanlığı tarafından 
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği Dursunbey 
Polis'i ve Zabıta gece saatlerinde denetimlere başladı. İçişleri Bakanlığının Sağlık 
Bakanlığı ile koordineli olarak yayınladığı genelge kapsamında bazı işyerlerinin 
kapatılması, bazı işyerlerinin gece 24.00 itibari ile kapatılması kararı alınmıştı. Bu 
karar sonrası harekete geçen Dursunbey Polis'i ve Dursunbey Zabıtası gece sa-
atlerinde denetimlere başladı. Genelgeye göre kapatılması gereken yerlere teb-
liğlerini bırakan ekipler, sürecin çok hassas olduğunu ve kurallara uyulması ge-
rektiğini vatandaşlara bildirdiler. Polis ve Zabıta ekiplerinin denetimleri devam 
edecek.

DURSUNBEY’DE ZABITA 
VE pOLİS’TEN GENELGE 

DENETİmİ

Dursunbey'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı Ko-
ronavirüs önlemleri kapsamında Dursunbey'de vatandaşın toplu bulunduğu 
yerlerde, okullarda ve devlet kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarına hız ve-
rildi. Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Dur-
sunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatları doğrultusunda dünya 
genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsün yayılmasını önlemek 
amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.  Ekipler İlçede bulunan Devlet ku-
rumları, toplu olarak kullanılan alanlar, okullar gibi bir çok alanda dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştirecek. Bu kapsamda Kamu hizmet alanları, otobüs terminali, 
hastane,okullar, toplu ulaşım araçları, vatandaşların toplu olarak kullandığı me-
kanlar Dursunbey Belediyesine bağlı ekipler tarafından dezenfekte edilmeye de-
vam ediliyor. Dursunbey Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mehmet 
Bozkır;“Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz deneyimli ekiplerimiz rutin 
olarak dezenfekte çalışmalarını yürütüyordu. Virüsün Dünya genelinde yayılması 
ve yetkililerin açıklamalarının ardından başkanımızın talimatı ile bu çalışmala-
rı daha hızlandırdık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerler, özellikle 
toplu taşıma alanları, hastanemiz, Belediye hizmet binamız, okullarımız dahil 
bir çok yerde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Allah’a şükür şuana ka-
dar İlçemizde herhangi bir sorun oluşmadı. Umreden gelen vatandaşlarımızın 
sonuçlarının negatif çıkması bizleri çok sevindirdi. İnşallah tüm Türkiye'de alınan 
tedbirler ile bundan sonra Ülkemiz genelinde yeni vakalar oluşmaz. Ekiplerimize 
özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

DURSUNBEY’DE 
KORONAVİRÜSE KARŞI 

DEZENFEKSİYON 
ÇALIŞmALARI 

YOĞUNLAŞTIRILDI

KORONA, KORKU VE KOmpLO!
 RAMAzAn dEMiR

Belli bir kesim var
sürekli KORKU pompalıyor topluma... 
bazıları da çeşitli ülkelerden sistematik biçimde ölüm haberleri paylaşıyor.
Kimi vakit b..k cukuruna benzettiğim, sınırı ve derinliği belli olmayan sosyal medya,
kardeşi kardeşe kırdırmak maksadıyla fitneyi ortaya atıp tırnaklarını birbirine sürten 
pespayeler için eşsiz lebi derya!
Whatsapp grupları her biri maşallah korku meleği.. 
Hergün onlarca mesaj alıyorum okumuş insanlardan akla mantığa, ilime bilime ay-
kırı.
Ahval-ü şerait böyle olunca, hiç ölmeyecekmiş hissiyle yaşayan insan, en yakınına 
endişeyle yaklaşmaya başladı.
Galiba istedikleri tam da bu olsa gerek.
Şüphe, Endişe, Panik ve Korku!!!

Örneğin geçen hafta bizim hastanenin İntaniye Servisinde 1 hafta tedavi gördüm.
İyi ki kimseyi haberdar etmemişim.
Ziyarete gelen olsaydı kapıdan dönerdi, girişteki görselleri gördüğünde muhakkak. 
Ayrıyeten bir daha bana yaklaşırken bildiği duaları okurdu!
Aslında herşey olması gerektiği gibi
lakin korku teslim almış tefekkür ile tevekkülden uzak olanı..

Elbet ortada bir salgın var.
Kesinlikle hafife almış değilim koronayı.
Aksine herkesten çok önemsiyorum, tek akciğerle nefes alıp veren biri olarak.
Tedbirli olmak, bilim insanlarının önerdiği, ülke yönetenlerinin aldığı önlemlere uy-
mak zorunda ve sorumluluğunda olsak da..
Nedense
tüm bu olup bitenler enteresan geliyor, şüphe uyandırıyor bende!

Dünya nüfusu 7 milyar 771 milyon.
Günde 130 bin, yılda 12 milyon 500 bin kişi ölüyor.
Türkiye'de geçen yıl 430 bin kişi ölmüş mesela.
Bu şu demek hergün bin 200 kişi mevta oluyor bizim ülkemizde.
Kimi grip, kimi kanser, kimi kaza..
Savaşları, terörü ona keza.
O ölümleri duyduğumuzda ah vah deyip geçiyoruz.
Önlem, tedbir akla gelmiyor. 
Canı yananlar dışında kimse de hissetmiyor o acıyı.
"Bugün şu kadar kişi .......den öldü" paylaşımıyla sosyal medyada korku ve panik ya-
ratmaya çalışan trol de olmuyor!

Bir de unuttuğumuz domuz gribi olayı var.
11 yıl önceki salgın nedeniyle ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının kayıtlarına geçen 12 
bin vakada 458 vatandaşımız ölmüştü.
Türkiye'nin her noktasında görülmüştü domuz gribi salgını.
Hiç bugünkü kadar panik yaşandığını hatırlayanınız var mı?

Tekrar başa dönersek,
ABD başkanı Trump'dan Alman şansölyesi Merkel'e, 
Fransız Macron'dan İngiliz Johnson'a kadar bir çok liderin mesajları,
ekonomi dünyasında olup bitenler,
insanlardaki panik, korku, endişe, kaçış..
Hepsini yanyana getirince size de garip gelmiyor mu?
Yoksa tek ben miyim öküzün altında buzağı arama gafletine düşen!

Bu arada bir not düşeyim.
Geçmişte büyük salgınlara sahne olmuş dünya.
Yaşanan her salgın sonrası, hemen her alanda inanılmaz değişimler yaşamış dünya.
Coğrafyalar bölünmüş, yönetim biçimleri farklılaşmış, kapitülasyonlar oluşmuş, kül-
türel ve sosyal hayat değişmiş..
Değişmeyen tek şey değişimin kendisi kalmış!

Bunları düşündükçe acaba diyorum;
Hayvanlar dışında, insanlar alemini KORKU yönüyle etkisi altına alan Covid-19, bir 
YENİ DÜNYA DÜZENİne mi vesile olacak?
Siz virüs bana da bulaşır mı diye korkuyor olabilirsiniz
lakin benim beynimi kemiren cevapsız soru bu.
Yoksa bana "komplocu mu" diyorsunuz, duyamadım sizi...
Son söz;
Korktuğum tek şey var şu günlerde;
Virüs bana bulaşırsa bulaşsın.
Hiç dert etmem.
Ya benden başkasına bulaşırsa!
İşte bundan ve onun vebaliyle ölmekten korkarım..
Siz tedbirinizi alın, sakın yaklaşmayın bana...
Selametle..
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ilan
durSunBey kaymakamlıĞı

(milli emlak şefl iği)
TABLO 1                                                                                          SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S
ıra

 N
o

Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada 
No

P
ar

se
l N

o

Yüzölçümü

(m2)
Cinsi Hazine Hissesi İmar 

Durumu
Tahmini Bedel 

(TL)

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL)
İhale Tarihi İhale 

Saati

1 10070114026 Balıkesir Dursunbey Aşağı Yağcılar 101 6 872,31 m² Ham Toprak Tam İmarsız 10.500,00 TL 1.050,00 TL 01.04.2020 09:20
2 10070114159 Balıkesir Dursunbey Aşağı Yağcılar 231 8 6.796,53 m² Tarla Tam İmarsız 17.000,00 TL 1.700,00 TL 01.04.2020 09:40
3 10070133831 Balıkesir Dursunbey Durabeyler 196 7 239,96 m² Arsa Tam İmarsız 7.500,00 TL 750,00 TL 01.04.2020 10:00
4 10070110857 Balıkesir Dursunbey Sağırlar 205 5 118,28 m² Arsa Tam İmarsız 1.600,00 TL 160,00 TL 01.04.2020 10:40
5 10070135490 Balıkesir Dursunbey Sağırlar 128 102 719,32 m² Bahçe Tam İmarsız 8.700,00 TL 870,00 TL 01.04.2020 11:00

taBlo 2                                                                                             kiralanaCak taşınmazlar

S
ıra

 N
o

Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada 
No

P
ar

se
l N

o

Yüzölçümü

(m2)

Kiralanacak 
Alan Cinsi Kira Süresi Kiralama 

Amacı

İlk Yıl 
Tahmini Kira 
Bedeli (TL)

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL)
İhale Tarihi

İhale 

Saati

1 10070133076 Balıkesir Dursunbey Üçeylül 385 141 642,16 m² 642,16 m² Hali Arazi 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 195,00 TL 40,00 TL 01.04.2020 11:20

2 10070100279 Balıkesir Dursunbey Çiftçi 240 54 17.323,19 m² 17.323,19 m² Tarla 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 1.960,00 TL 400,00 TL 01.04.2020 11:40

3 10070100169 Balıkesir Dursunbey Çakmak 90 26 971,76 m² 971,76 m² Ham Toprak 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 105,00 TL 20,00 TL 01.04.2020 12:00

4 10070133989 Balıkesir Dursunbey Hacıömerler 1936 1.191,62 m² 1.191,62 m² Hali Arazi 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 110,00 TL 20,00 TL 01.04.2020 14:00

5 10070134007 Balıkesir Dursunbey Hacıömerler 1954 12.222,55 m² 12.222,55 m² Hali Arazi 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 1.105,00 TL 220,00 TL 01.04.2020 14:20

6 10070134008 Balıkesir Dursunbey Hacıömerler 1955 1.032,52 m² 1.032,52 m² Hali Arazi 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 95,00 TL 20,00 TL 01.04.2020 14:40

7 10070134009 Balıkesir Dursunbey Hacıömerler 1956 2.074,02 m² 2.074,02 m² Hali Arazi 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 190,00 TL 40,00 TL 01.04.2020 15:00

8 10070107633 Balıkesir Dursunbey Selimağa 228 7 16.699,08 m² 1.014,65 m² Ham Toprak 5 Yıl Tarımsal 
Amaçlı 150,00 TL 30,00 TL 01.04.2020 15:20

Yukarıda TABLO 1’de belirtilen 5 adet taşınmazın satışı ve TABLO 2’de belirtilen 8 adet taşınmazın 5 (beş) yıllığına tarımsal amaçlı olarak kullanmak üzere kiralama 
ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Dursunbey Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefl iği) Makam Odasında toplanacak Komisyon 
huzurunda yapılacaktır.

1- İhalelere katılmak isteyenlerin;
 a- İhale başlangıç saatine kadar Geçici Teminat bedelini yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale  
 Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat  mektupları ve   
 Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
 b- Gerçek kişilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan   
 suretini vermeleri, (aslı ihale  sırasında ibraz edilecektir.) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi  kimlik numaralarını  
 bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından   
 ihalenin yapıldığı yıl içinde (2019 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını 
 gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan  
 ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale başlama saatine kadar  
 Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur
 c- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
 d- Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak   
 veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları   
 gerekmektedir.
2- İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Dursunbey Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefl iği) ücretsiz olarak görülebilir.
3- Yukarıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili; 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen  
 belgeler vergi, resim ve harçtan  (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4’ü peşin,  
 kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan  
 itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.
4- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifi n 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifi n ihale saatinden önce   
 Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr veya http://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.                                                        İLAN OLUNUR.

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                                                                                                               Basın : 1152113

murat özer ve oĞulları

MOBİLYA - İSTİKBAL-VESTEL   Tel  : 662 50 02
MOBİLYA - BELLONA - PROFİLO       Tel  : 662 19 76

BEYAZ EŞYA - BOSCH - PRELLİ     Telefax  : 662 10 38
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Çökelme, Döküntü, Toprak çözeltisi kapanlarında biriken örneklerin toplanması ile fenolojik 
gözlemlerin yapılması, arazi karnelerinin doldurulması, karne içeriği verilerin veri tabanına girilmesi, 
toplanan örneklerin laboratuvara gönderilmesi 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 : 2020/150249

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

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Bozyokus Mah. Ismail Dayi Cad. Kat:1 No:68 10800 
DURSUNBEY/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası : 2666621006 - 2666621847
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası

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

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Çökelme, Döküntü, Toprak çözeltisi kapanlarında biriken 

örneklerin toplanması ile fenolojik gözlemlerin yapılması, 
arazi karnelerinin doldurulması, karne içeriği verilerin 
veri tabanına girilmesi, toplanan örneklerin laboratuvara 
gönderilmesi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Seviye 2 noktasının ICP Forests Kılavuzları Metodu ile
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Seviye 2 noktası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 17.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 17.04.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve 
saati

: 31.03.2020 - 10:30

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 % 50 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:
4.4.1.
İstekli ihale aşamasında laboratuvar analiz işleri yaptığına ve kamu kurumlarına laboratuvar tipi 
toprak analiz cihazı sağlanmasına dair iş deneyim ve iş biti rme belgelerini ibraz etmek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.                                                    Devamı 5. Sayfada

ÇÖKELME, DÖKÜNTÜ, TOPRAK ÇÖZELTİSİ KAPANLARINDA BİRİKEN ÖRNEKLERİN 
TOPLANMASI İLE FENOLOJİK GÖZLEMLERİN YAPILMASI, ARAZİ KARNELERİNİN 

DOLDURULMASI, KARNE İÇERİĞİ VERİLERİN VERİ TABANINA GİRİLMESİ, TOPLANAN 
ÖRNEKLERİN LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ

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

eCzane
zuHal yarma

devlet Cad.
kent meydanı

662 62 62 
kaya 

eCzaneSi

sipahi sokak

662 33 00

korkmaz 
eCzaneSi

eminbey Cad.

662 12 88

GÜl
eCzaneSi

Bağlarbaşı Cad.

662 44 05

durSunBey
eCzaneSi

park karşısı

662 17 54

yÜkSel 
eCzaneSi

Balıkesir Cad.

662 38 67

özden
eCzaneSi

Bağlarbaşı Cad.

662 11 00

yelliCe
eCzaneSi

Balıkesir Cad.

662 13 07

avCı
eCzaneSi

Bağlarbaşı Cad.

662 18 00

durBal
eCzaneSi

Balıkesir Cad.

662 15 65
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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

SAHibi : MEHMET YARMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HATiCE YERliTüRK
EdiTöR

İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHAbiRlER

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1152309

Baştarafı 4. Sayfada
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 Valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Dur-
sunbey ilçesi Göbül Köyü Yardımlaşma Daya-
nışma Geliştirme ve Eğitim Derneği ile okul 
protokolüne imza attı. Göbül Köyü Yardımlaş-
ma Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derne-
ği, Dursunbey’in Göbül Mahallesinde deprem 
tebliğine göre yıkılıp yeniden yapılacak oku-
lun yapım işini üstlenerek eğitime destek ve-
recek.
Dursunbey Göbül Köyü Yardımlaşma Daya-
nışma Geliştirme ve Eğitim Derneği Göbül 
Mahallesinde yaptırılacak olan Göbül Mahal-
lesi İlk ve Ortaokulu protokolü Vali Ersin Yazı-
cı ve Dernek Başkanı Ali Demirkan tarafından 
imzalandı.
“İşte örnek dernek”
İmzaların atılmasının ardından Vali Yazıcı, 
Dernek Başkanı Demirkan’ı örnek davranı-
şından 

dolayı tebrik etti.
Vali Yazıcı, hayırseverlerle buluşmaya devam 
ettiklerini belirterek, eğitimi yüreğinde hisse-
den bir dernekle protokol imzaladıklarını söy-
ledi. Vali Ersin Yazıcı, hayırseverlerin, bir ba-
şarı öyküsü yazmaya devam ettiğini söyledi 
İmzalanan protokol kapsamında, Dursunbey 
Göbel Mahallesinde 10 derslikli ilk ve ortaokul 

yapılması planlanıyor.
“Her şey okul için”
Dernek Başkan Ali Demirkan protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmada bu tür sosyal 
çalışmalar içerisinde yer almaktan mutluluk 
duyduklarını kaydetti. Okul yaptırmak için 
ilk adımı attıklarını söyleyen Dernek Baş-
kanı Demirkan, bu çalışmayı sonlandırmak 
için var güçleriyle mesai harcamaya devam 
edeceklerini ifade ederek, “Okulumuzu ya-
parak Milli Eğitime teslim etmek istiyoruz. 

Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. 
Biz de eksik gördüğümüz noktaları bir bir gi-
dermek istiyoruz. Gücümüz yettiği sürece de 
yapacağız. Bu konuda kararlıyız” dedi.
“Hayırseverlerin Balıkesir’in her köşesinde izi 
var”
Vali Ersin Yazıcı ise, hayırseverlerin hayatın 
her alanına dokunduğunu belirterek Balıke-
sir’in her köşesinde bunun görülebileceğini 
kaydetti.
Vali Ersin Yazıcı, Göbül Köyü Yardımlaşma 
Dayanışma Geliştirme ve Eğitim Derneğinin 
Balıkesir’de eğitime olan katkılarından dolayı 
teşekkür etti.
Bu protokolün dernek olarak ilk protokol ol-
duğunu vurgulayan Vali Yazıcı, Türkiye’nin 
kalkınmasının eğitimle olacağını kaydetti. 
Yapılan katkılarla kısa bir süre sonra eğitim 
kalitesinin artacağını ifade eden Vali Yazıcı, 
hayırseverlerin eğitime yapacakları her katkı-
nın, Balıkesirli çocuklara kaliteli eğitim olarak 
döneceğini söyledi.
Valilik makamında gerçekleştirilen protokol 
imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Dernek 
Başkanı Ali Demirkan, Dernek Yöneticileri 
ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıl-
dı.

GöBÜL mAHALLESİ 
OKULUNU KENDİ YApACAK

TÜRKİYE’NİN İLK HALK 
SAĞLIĞI LABORATUVARI

 REFİK SAYDAm 
HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ

27 Mayıs 1928’de refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü adı ve-
rilen Türkiye’nin ilk halk sağlığı laboratuvarı hizmete girdi. 
Enstitü hızlı yayılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele et-
meye başladı.
1931 yılında, ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimine 
başlanıldı. 1932 yılında, serum üretiminin ülke ihtiyacını 
karşılayacak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali 
durduruldu
1933 yılında, Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi ele 
alındı. 1934 yılında, İstanbul Aşıhanesi, Enstitü bünyesine 
nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak 
düzeye getirildi.
1935 yılında, Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı 
ilaçlar ile diğer hayati maddelerin kontrolüne geçildi. 1936 
yılında, Hıfzıssıhha Okulu açıldı. 1937 yılında, kuduz serumu 
üretilmeye başlandı.
Aynı zamanda Enstitü'nün İlaç Kontrol Şubesi devletin ilacı-
nı denetlerdi. Bu durum ilaç firmalarının korkulu rüyasıydı. 
Aşı ve Serum Şubesi Müdürlüğü Difteri, Boğmaca, Tetanoz 
ve her türlü tedavi anti-serumunun üretildiği bölümdü.
Bakteri besiyerleri büyük cam galonlar içinde imal edilir ve 
oda kadar büyük neredeyse tarihi otoklavların içinde ste-
rilize edilirdi. Üretilen anti serumlar arasında akrep, yılan 
sokmalarına karşı serumlar olduğu gibi gazlı kangren anti 
serumları da bulunmaktaydı.
Enstitü Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybettikten sonra 
öyle başarılı işler yaptı ki 1940’lı yıllarda Türkiye, Ortadoğu 
ülkelerine Tifüs aşısı satacak noktaya geldi.
1942 yılında, tifüs aşısı ve akrep serumu üretimine başlandı. 
1947 yılında, Biyolojik kontrol Laboratuvarı kuruldu. Ensti-
tü bünyesinde aşı istasyonu açıldı. İntradermal ve BCG aşısı 
üretimine geçildi. 1948 yılında ülkemizde ilk defa boğmaca 
aşısı üretimi yapıldı.
1950 yılında, İnfl uenza Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından Uluslararası Bölgesel İnfl uenza Merkezi olarak 
tanındı ve İnfl uenza aşısı üretimine başlandı. 1951 yılında, 
ilk kez antibiyotiklerin ve bazı vitaminlerin kalite kontrolüne 
başlandı.
1954 yılında, İlaç Kontrol Şubesi kuruldu. 1956 yılında, teta-
nos aşısı daha modern metotlarla üretilmeye başlandı. 1958 
yılında, ilk kez frenginin modern yöntemlerle teşhisi ele 
alındı. 1966 yılında, Kolera Referans Laboratuvarı kuruldu.
1974 yılında, Mikoloji Laboratuvarı açıldı. 1976 yılında BCG 
aşısının deneysel üretimine başlandı. 1983 yılında, kuru 
BCG aşısı üretimine başlandı. 1984 yılında Zehir Danışma 
Merkezi ve 1987 yılında AIDS Araştırma merkezi açıldı.
1950’lerden sonra Hıfzıssıhha Enstitüsü; Türk halk sağlığının 
korunmasında laboratuvar hizmetlerinin Türkiye genelinde 
yaygınlaştırılması başlatıldı. 16 ilde bölgesel düzeyde hiz-
met vermek amacıyla şubeler açıldı.

2004 yılında ise Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Ens-
titüsü, Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı!
Cumhuriyet'in büyük yokluklarla kurduğu ve harikalar ya-
rattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ise 2 Ka-
sım 2011 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 663 sayılı 
kararname ile kapısına kilit vuruldu.
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1 Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-
Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-
Organizayon sektörleri için muHtaSar ve kdv tevkifatı ile 
SGk primlerinin niSan, mayıS ve Haziran ödemelerini 
6’şar ay erteliyoruz.

2 Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız. 
3 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı 

ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle 
erteledik. 

4

4 İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den 
yüzde 1’e indiriyoruz6

5 KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı 
bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini 
asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman 
desteği sağlayacağız

8

6 İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının 
korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz. 

7 bU dönEMdE işlERinin olUMSUz ETKilEndiğini bEYAn EdEREK 
TAlEpTE bUlUnAn ESnAF vE SAnATKâRlARın HAlKbAnK’A 
olAn KREdi boRçlARının, niSAn, MAYıS vE HAziRAn AnApARA 
vE FAiz ödEMElERini 3 AY SüREYlE vE FAizSiz olARAK 
ERTElEYECEğiz. 

8 Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, 
kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı 
oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

9 Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi 
paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 
80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz. 

11 Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir 
sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12 Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren 
muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz. 

13 ASgARi üCRET dESTEğini dEvAM ETTiRECEğiz. 
14 Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale 

getirilmesini temin edeceğiz. 

15 Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için 
gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine 
ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, 
işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız. 

16 En düşüK EMEKli MAAşını 1.500 liRAYA YüKSElTiYoRUz. 
17 EMEKlilERin bAYRAM iKRAMiYESini niSAn AYı bAşındA 

ödüYoRUz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin 
de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına 
yatırılmasını sağlıyoruz. 

18 Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere 
göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar 
liralık bir kaynak ayırıyoruz. 

19 İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma 
süresini 4 aya çıkartıyoruz. 

20 Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, 
hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar 
geliştireceğiz. 

21 Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde 
sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye 
alıyoruz.Alınan kararların milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını 
dilerim.Basın toplantımıza iştirakiniz ve dikkatiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk Milletinin birliğinden, 
beraberliğinden, kardeşliğinden, aldığımız ve alacağımız tedbirlerden 
daha büyük olamayacağını tekrar ederek, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum

CORONO VİRÜS SALGINI HAYATI DURDURDU.
BİR VİRÜS DÜNYAYA SAVAŞ AÇTI.

3. DÜNYA SAVAŞINI BİR VİRÜS ÇIKARDI, OLAĞANÜSTÜ GÜNLER YAŞIYORUZ

CUmHURBAŞKANLIĞI, 21 mADDELİK 100 mİLYAR 
LİRALIK, CORONO DESTEK pAKETİNİ AÇIKLADI.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 
İL VALİLİĞİNE CORONA VİRÜS 

GENELGESİ
içişlERi bAKAnlığı dUYURdU: ARA vERildi

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen “Corona virüs Tedbirleri” ge-
nelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 
işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Korona virüs tedbirlerine uy-
mayan işyeri işletmecileri hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre Cumhuri-
yet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pan-
demi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları 
korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tara-
fından 81 il Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu art arda genelge gön-
derildi.

Genelgeler ile, gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri 
merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, ga-
zino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile 
salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, 
her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay 
bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, 
masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu


