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Dursunbey Belediyesi tarafından oluşturulan temizlik timi cadde ve sokakları 
köpükleyerek yıkadı. Sosyal medyada mehter marşı ile yayınlanan video büyük 
ilgi topladı. Dursunbey Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe gene-
linde aktif olarak çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda İlçe genelinde 150 ton'un 
üzerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye temizlik çalışmalarına da 
önem veriyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontol Müdürlüğünce oluşturulan 30 
kişilik temizlik timi, İlçe içinde köpükllü temizlik çalışması başlattı. Beyaz tulumlu 
temizlik ekibini gören ilçe halkı şaşkınlık geçirirken, vatandaşlar yapılan detaylı 
temizlikten de memnun kaldılar. Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu temizliğin 
görüntüleri Belediye'nin sosyal medya hesaplarından mehter marşı ile yayınlan-
dı.  Bu temizlik çalışmasının koronavirüs ile mücadele sebebi ile önümüzdeki 
günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Dursunbey'De, CaDDe ve sokaklarDa 
KöpüK KöpüK Korona temizliği yapıldı

mUKadderat GeCeSi, 7/8 niSan Berat Kandiliniz müBareK olSUn
ŞABAN AYININ  ON BEŞİNCİ GECESİNE DENK GELEN BU MÜBAREK GECEYE,  BERAT KANDİLİ DENİR. BU GECE HAKKINDA KUR’ANDA 

BÜTÜN HİKMETLİ İŞLER O GECEDE KATIMIZDA BİR EMİRLE AYIRT EDİLİR BUYRULUR. MUKADDERAT PPOGRAMI İÇERSİNDE YER ALAN 
YEDİĞİMİZ, İÇTİĞİMİZ, GİYDİĞİMİZ HER ŞEY; ÖLÜM, DOĞUM ZENGİNLİK, FAKİRLİĞE VARINCAYA KADAR BİR SENE BOYUNCA OLACAK 

HER HADİSENİN BU GECE TAKDİR EDİLDİĞİ VEYA DEĞİŞTİREBİLECEĞİ  SÖYLENİR. BERAT KANDİLİ BU ÖZELLİĞİNDEN DOLAYI’DA 
ÇOK  ÖNEMLİ KABUL EDİLİR.BU GECE ELDEN GELDİĞİNCE, KUR’AN,  NAMAZ, SALAVAT,  DUA VE TÖVBE İLE GECİRİLMELİDİR.                                         

RIZIKLARIN VE ÖMÜRLERİN BELİRLENİP; DEĞİŞTİRİLEBİLDİĞİ  KADER GECESİ OLARAK’ TA  BİLİNEN  
BERAT GECENİZ MÜBAREK OLSUN.MEHMET YARMA

DURSUNBEY HAKİMİYET
ZUHAL YARMA

ECZACI

dUrSUnBey; deVlet HaStaneSi BaŞHeKimi 
dr. BatUHan Hazer Beye, SaHip ÇıKtı.

BAŞHEKİMLİK GÖREVİNİ VALİLİK OLURYLA VEKALETEN YÜRÜTEN, DR. BATUHAN 
HAZER, GÖREVİNDEN ALINDI.

YERİNE SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASIYLA, DR. ADİL BOZ GETİRİLDİ.
İlçemizde, 3 yıldan beri Doktor olarak çalışan, aynı zamanda Dursunbey Devlet hastanesi 
başhekimik görevini vekaleten yürüten Dr. Batuhan Hazer, başhekimlik görevinden 
alınırken, Dr. Hazerin, yine Dursunbey Devlet hastanemiz cerrahi servisinde doktor olarak 
göreve devam edeceği bildirildi. Yerine daha önceki yıllarda ilçemiz Devlet hastanesinde 
doktor olarak çalışan, daha sonra da bazı Devlet hastanelerine başhekimlik görevlerinde 
bulunan Adil Boz getirildi.     

dUrSUnBey KaymaKamı emrUllaH 
temizKan, GöreV BaŞında.

KAYMAKAM TEMİZKAN, KORONA VİRÜSÜNDEN 
KORUNMA TEDBİRLERİNİ YERİNDE DENETLİYOR.

Bu sene Ocak ayı içerisinde  arka arkaya meydana gelen deprem felaketlerinden birisi 
olan Elazığ ve Malatya depremleri nedeniyle, uzmanlık tez konusu olduğu için, 1 Şubat 
2020 Cumartesi günü  Malatya deprem bölgesindeki afet kordinasyonuna geçici 
görevli olarak giden Kaymakam Temizkan, iki aylık aradan sonra ilçemize geri döndü. 
Kaymakamımıza hoşgeldiniz diyoruz. Son günlerde Dünyayı, Yurdumuzu ve ilçemizi 
tedirgin eden korona virüsünden korunma tedbirlerini ilçemizde yerinde inceleyen ilçe 
Kaymakamına, Dursunbey Belediyesine , Emniyet müdürüne, Jandarma komutanına ve 
Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına  teşekkür ederiz.       Mehmet Yarma

küresel ve ulusal FelakeT, korona 
SeFerBerliği.

paniK yoK tedBir Var.
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T.C.
dUrSUnBey KaymaKamlığı

ilçe Hıfzıssıhha Kurulu
Tarih: 01.04.2020

No: 2020/10

          Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Dursunbey Kaymakamı Emrullah 
TEMİZKAN Başkanlığında 01.04.2020 tarihinde toplanarak yaşanan salgının 
biran önce engellenmesi için aşağıdaki kararlar alınmıştır;
       1-) Terhis olacak askerlerin memleketlerine dönüşleri ile ilgili olarak;
a) Askerlik yükümlülüklerini yerine getirdikleri birliklerde terhis edilmelerin-
den önceki son 14 gün boyunca gözetim altına tutulduklarının ortaya konul-
masına,
b) Seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce tabi tutulacakları sağlık kontro-
lünde herhangi bir semptom tespit edilmediğinin doktor raporuyla belgelen-
mesine,
c) Gittikleri illerde de ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak-
ları hususu kendilerine tebliğ ve tembih edilmelerine, 
d) İzin belgesi düzenleyen valilik/kaymakamlık tarafından gidecekleri yerlerin 
valilik/kaymakamlıklarının haberdar edilmeleri, şartlarıyla seyahat izin belgesi 
düzenlenmesine, bu tedbirler alınmaksızın terhis olan hiç bir askerlik yüküm-
lüsünün şehirlerarası seyahatlerine izin verilmemesine,
          2-) Bazı belediyeler tarafından, düşen yolcu sayıları bahane edilerek toplu 
ulaşım seferinin iptal edildiği, güzergahlardaki sefer sayılarının azalttığı gö-
rülmektedir. Bu durumun, araç başına düşen yolcu sayısının artması, virüsün 
yayılmasını hızlandırması gibi nedenlerle toplum sağlığı ve kamu düzenini 
tehdit edebileceği değerlendirilmektedir. Bununla ilgili olarak;
a) Bu çerçevede belediyemiz tarafından toplu ulaşım sefer sıklığında veya araç 
kapasitelerinde herhangi bir azalışa gidilmesini engelleyici tedbirlerin alınma-
sı, sefer sayısı veya araç kapasitesi azaltılan/iptal edilen güzergâhlar varsa se-
ferlerin tekrar aktif hale getirilmesi sağlanmasına,
3-)İlçemiz dışına gitmesine müsaade edilecek kişiler ile ilgili olarak;
a) Ağır hastalığı olup doktor raporuyla sevk edilenler,
b) Birinci derece yakını vefat edenler,
c) Son 15 gün içerisinde ilçemize gelip burada kalacak yeri olmayanlar olarak 
belirlenmesine,
       4-) İlçemiz giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında yapılacak 
işlemlerle  ilgili olarak;
a) Ticari yük taşımacılığı yapan kamyon ve tırların kontrollerinin ayrı bir hat 
oluşturularak yapılmasına, 
b) Güvenlik birimlerimizce uygulamanın buna göre planlanarak, gerekli ted-
birlerin alınmasına,
c) Şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların şehirlerin giriş noktalarında 
durdurulmasına,
d) Araçta bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulmasına,
e) Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde 
ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına,
f ) Özel araçlarıyla şehirler arası seyahat eden tüm kişilerin varış illerindeki ika-

metlerinde 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasına,

5-) İlçemizde Cuma günleri kurulan halk meyve sebze pazarının Cebeci Ma-
hallesi Kökten Sokak saz mesire alanında yapılmasına ve aşağıdaki hususlara 
riayet edilmesine;

 a)¬ Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağ-
lamak için belirlenen giriş ve
çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-¬gereç ile 
kapatılarak, kontrolsüz giriş¬-çıkışların engellenmesine,        
 
b) Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmasına, 
aynı yerden yapılması 
zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluştur-
maması için giriş/çıkış için 
ayrı koridorlar oluşturulmasına,       

 c) Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre 
olacak şekilde yerleştirilmesine,        

d)¬ Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınma-
sına,        
 
e) Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alına-
rak içeride sürekli aynı 
sayıda vatandaşın bulunması sağlanmasına,        

f ) Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmasına; bu noktalarda bekleyecek 
vatandaşların beklemesi için
 bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 
2 metre mesafe bırakılmasına,      

g) Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşla-
rımızın akşam saatlerini
 beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dö-
nem olduğu belirtilerek, 
pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi 
yayın sistemleri, camiler ve 
kolluk araçlarından sürekli anons edilmesine,

h) Belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekip-
manlarından yararlanılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi, alınan kararların sürekli denetlenmesine,

ı)Ekteki kroki şeklinde uygulanmasına,

         6-)İlçemizde cenaze namazları Cebeci Mahallesi Subaşı Caddesi mezar 
aralığı sokakta bulunan mezarlık giriş kapısı karşısındaki alanda kişiler arala-
rında ve saflar aralarında 1 er metre aralıklarla kılınmasına ve ekteki krokiye 
riayet edilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

 Emrullah TEMİZKAN                            Ramazan BAHÇAVAN                                        Dr.Fatih KILIÇ         
         Kaymakam                                               Belediye Başkanı                                            İlçe Sağlık Müdürü
          BAŞKAN                                                   ÜYE                                                                     ÜYE
          
Ümit GÖKDEMİR                           Alparslan AVCI                                                     Yusuf YÜKSEL
İlçe Milli Eğitim Müdürü                                                 İlçe Tarım ve Orman Müdürü V                                  Serbest Eczacı
             ÜYE                                                                                     ÜYE                                                                   ÜYE   

SEFA 
eT - ManGal - DÖner ve 

yeMek salonu 
HüKümet KarŞıSında 

Hizmetinizde
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14 Gün KUralı nedir Ve naSıl UyGUlanır?

Covid-19 salgını yani korona virüsüne ait vakaların ülkemizde görülme-
sinin ardından salgının yayılmaması amaçlı alınan tedbirler Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca tarafından duyurulmuş ve 14 gün kuralı şeklinde bir ifade 
kullanılmıştı. Peki, 14 gün kuralı nedir ve korona virüsünden korunmak 
için nelere dikkat edilmelidir? Özellikle yurt dışından gelen vatandaşla-
rın kesinlikle uygulaması gelen bu kurallar ile ilgili detaylar araştırılmaya 
başlanmışken yetkili ve uzman kişiler korona virüs salgını ile ilgili alınan 
önlemler ile bu hastalığı yenebileceğimiz sıkça hatırlatıyor. Bakan Koca, 
korona virüsten korunmanın yollarını ise maddeler halinde sıraladı. İşte 
yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca uygulaması gereken önlem 
maddeleri:

14 GÜN KURALI İLE MUTLAKA UYULMASI GEREKEN 14 ÖNLEM
1-Virüs çok hızlı yayıldığı için solunum yoluyla bile bulaşabilir.

Eğer yurt dışından geldiyseniz evinize ziyaretçi kabul etmemeniz 14 gün 
kuralının en önemli maddesidir.

2-Mümkünse ayrı bir odada kalın.

Solunum yoluyla bulaşan korona virüsten ailenizi ve sevdiklerinizi koru-
mak için ayrı odalarda kalmanız sağlık açısından çok önemlidir.

3-Korona virüs havasız ortamları sevdiği için odanızı 
sık sık havalandırmalısınız.

Her saat başı evi havalandırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayabi-
lirsiniz.
4-Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbı maske takın. Öksürük veya 

hapşırma gibi durumlarda maske takmanız virüsün yayılmasını en-
gelleyecektir.

Korona virüsten şüpheleniyorsanız filtreli maske takmanız hastalığın ya-
yılmasını önleyecektir.

5-Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın.
Virüs nemli ortamlarda kolaylıkla tutunduğu için tuvaleti sadece sizin 
kullanmanız sağlık açısından önemli bir husustur.
6-Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın,

 bu alanları her kullanım sonrası temizleyin.
Çamaşır suyu hijyenik temizleyicileri tuvaletleri sık sık temizlemeniz fay-
dalı olacaktır.

7-Sık sık el hijyeni sağlayın (ellerinizi su ve normal sabunla 
30 saniye boyunca yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile 

30 saniye boyunca ovalayın).
Virüs el teması ile bulaşabilir. Bu yüzden ellerinizi sık sık ılık suyla ve sa-
bunla parmak aralarınızı ve bileklerinizi de dahil ederek yıkamalısınız. 
(Ellerinizi nasıl yıkamanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi almak ister-
seniz buraya tıklayabilirsiniz. )
8-Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.

Kullandığınız eşyaları yüksek derecelerde yıkayıp dezenfekte etmelisiniz.
9- Evden çıkılacaksa mutlaka maske takın.

Virüsün başkalarına bulaşmaması için filtreli maskelerden kullanmalısı-
nız.

10- Mümkün olan en az kişiyle temas kurun.
Temas yoluyla hemen bulaşan virüse karşı insanlarla aranızda en az 1 
metre olacak iletişim kurmalısınız.

11-Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmaktan kaçının. 
Gençlere göre bağışıklıkları daha hassas olan

 yaşlılar risk grubunda bulunmaktadırlar.
12- Virüs havasız yerlerde çoğalabileceği için mümkün olduğunca 

asansör yerine merdiven kullanın.
Kapalı ve havasız alanlardan kaçınarak virüsün etkilerinden kaçınabilir-
siniz.
13-Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Eğer yurt dışından geldiyseniz ve soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsa-
nız mutlaka bir sağlık kurumuna başvurmalısınız.
14-Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir.
Eğer rapor almanız gerekirse sağlık kuruluşlarından 14 gün süreyle rapor 
alabilirsiniz.

DURSUNBEY’DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ EN ÜST 
SEVİYEDE TUTULURKEN EK TEDBİRLER DE İLÇE HIFZISIHHA 

KURULU TARAFINDAN ALINMAYA DEVAM EDİYOR. BU 
KAPSAMDA CUMA GÜNLERİ KURULAN İLÇE PAZARI 
KORONAVİRÜS TEHDİDİ GEÇENE DEK SAZ MESİRE 

ALANINDA OLUŞTURULAN GEÇİCİ PAZAR YERİNDE 
KURULACAK. AYRICA MERKEZ ÇARŞI CAMİİ AVLUSUNDA 

KILINAN CENAZE NAMAZLARI DA MEZAR ARASINDA 
BULUNAN ALAN DA KILINACAK. İLÇE HIFZISIHHHA 

KURULUNDAN YAPILAN AÇIKLAMALARDA; “İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞI TARAFINDAN CORANAVİRÜS(COVİD-19) 
SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAYINLANAN 
GENELGE GEREĞİ PAZAR YERLERİNDE BAZI İLAVE EK 

TEDBİRLER ALINMIŞTIR. BU SEBEPLE DURSUNBEY 
HIFZISIHHA KURULU KARARI GEREĞİ CUMA GÜNÜ 

KURULAN SEMT PAZARININ GEÇİCİ OLARAK SAZ MESİRE 
ALANINA KURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. AYRICA 

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇE HIFZISIHHA 
KURULUNCA ALINAN EK ÖNLEMLER ÇERÇEVESİNDE 
İLÇE MERKEZİMİZDE KILINACAK OLAN TÜM CENAZE 

NAMAZLARI BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DURSUNBEY 
MEZARLIĞI KARŞISINDA BULUNAN ALANDA KILINACAKTIR. 

KAMUOYUNA DUYURULUR” DENİLDİ.
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VerGi ertelemeSiyle 
ilGili meraK 

edilenler
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının Türk 
ekonomisine etkisini azaltmak adına hükümet des-
tek paketlerinin kapsamını genişleterek vergi ertele-
mesinden yararlanacak 16 sektörü belirlemişti.
       
Aralarında çiftçi, terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon 
gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. 
Beyannameler 27 Temmuz’da verilecek, vergi öde-
meleri ise ekim, kasım ve aralık aylarının son hafta-
sı yapılabilecek. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı 
Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla en çok sorulan 
soruları yanıtladı.
Yayla'nın konuyla ilgili cevapları şöyle;

COVİD-19 SONRASI AÇIKLANAN 
BAZI DESTEKLER?

"Bütün Dünya’yı etkileyen COVİD-19 salgının belki 
de insanlık için daha yıkıcı etkisi olabilecek ekono-
mik etkilerinin azaltılmasına yönelik bütün ülkeler 
önlem paketlerini açıklamaya/uygulamaya koymaya 
başladılar. Ülkemiz de aynı şekilde; açıklanan Ekono-
mik İstikrar Kalkanını çerçevesinde destekler açılan-
maya başladı.

BU DESTEKLERİN BAZILARI ŞUNLARDIR

- Bazı mükellefl erin Mücbir Sebep Hali kapsamında 
olduğunun ilan edilmesi ve Geri Kazanım Katılım 
Payı (GEKAP) dahil bazı Vergi beyannamelerinin ve-
rilme ve ödeme sürelerinin ertelemesi,
- Çalışanların maaşının Devlet tarafından karşılanma-
sına yönelik Kısa çalışma ödeneğinin alınmasının ko-
laylaştırılması ve Telafi çalışma süresinin uzatılması,

- Turizm Sektörüne; Konaklama Vergisinin ertelen-
mesi ve Hazineye olan kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, ecrimisil bedellerinin ertelenmesi gibi 
özel destekler,

- KGF fon tutarının ve şirketlerin yararlanabileceği 
limitin artırılması, kredi ödemelerinde destek ve er-
teleme gibi Finansal Destek paketleridir.

Ayrıca, bu desteklerin çeşitlenerek devamının gele-
ceğini düşünmek yanlış olmayacaktır.

 MÜCBİR SEBEP NEDİR?
Mücbir sebep kelime anlamıyla ‘Herhangi bir kimse 
tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi 
olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlu-
nun iradesi dışında beklenmedik olaylar’ anlamına 
gelmektedir. Vergi Kanunları açısından ise Vergi öde-
vinin yerine getirilmesine engel olan olaylar olup 
Vergi Usul Kanunu (VUK) md.13’de tadadi olarak sa-
yılarak bu hallerin neler olduğu belirtilmiştir. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nda COVİD-19’u kanun kapsa-
mında değerlendirmiş ancak bütün mükellefl er için 
değil 518 Seri No’lu Genel Tebliğ ile bazı mükellefl eri 
Mücbir Sebep Hali ilan etmiştir.

 HANGİ MÜKELLEFLER MÜCBİR SEBEP HALİ 
KAPSAMINDADIR?

 Gelir Vergisi mükellefl erinden; Ticari, zirai ve mesleki 
kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olan gerçek 
kişiler.

Kurumlar Vergisi Mükellefl erinden ise;

- Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve 
ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil 

perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir 
çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, 
bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, 
otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için 
parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama 
faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro 
gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, ga-
zete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık fa-
aliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri da-
hil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil 
yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon 
imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve 
organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bu-
lunan mükellefl er ve
- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alı-
nan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyet-
lerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bu-
lunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefl er, 
mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

 MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA OLDUĞUMU 
NASIL ANLARIM?

 Öncelikle; Gelir Vergisi mükellefl eri açısından durum 
açık olup; bütün ticari, zirai ve serbest meslek kap-
samında mükellef olan gerçek kişiler mücbir sebep 
haline girmektedir. Kurumlar Vergisi mükellefl eri açı-
sından ise; sadece ana faaliyet konusu yukarıda belir-
tilen sektörlerden birinde olan mükellefl er ile İçişleri 
Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan sektörlerde 
bulunan mükellefl er mücbir sebep hali kapsamda-
dır. Vergi Daireleri kendisinde kayıtlı olan faaliyet ko-
duna göre sistem üzerinden otomatik olarak mükel-
lefl erin mücbir sebep hallerini tanımlamaktadır.

 VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ 
KAPSAMINDA GÖZÜKMEYEN MÜKELLEFLER NE 

YAPMALI?

 Uygulamada mükellefl erin fiili faaliyet konusu ile ver-
gi dairelerine bildirilmiş olan faaliyet konusu farklılık 
arz edebilmektedir. Ayrıca, bir mükellef çoğu zaman 
aynı tüzel kişilik altında birden çok alanda faaliyette 
de  bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda faaliyet 
konusu itibariyle mücbir sebep hali kapsamında ol-
makla birlikte otomatik tanımlamada bu kapsamda 
değerlendirilmeyen mükellefl er bulunabilmektedir.
 Bu nedenle, ana faaliyet konusunun mücbir sebep 
hali kapsamında değerlendirilen faaliyetler arasında 
olduğunu düşünen mükellefl er öncelikle mutlaka in-
ternet vergi dairesi üzerinden mücbir sebep durum-
ları için sorgulama yapmalıdırlar.Tebliğ kapsamında 
olup sistemde yapılan sorgulama sonucunda müc-
bir sebep hali içerisinde gözükmeyen mükellefl er ise 
hak kaybına uğramamak için mutlaka bağlı oldukları 
vergi dairesine ana faaliyet konusu olan sektörü bir 
dilekçe açıklayıp kendisini mücbir sebep hali kapsa-
mına aldırması gerekmektedir.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLANLARA 
SAĞLANAN DESTEKLER?

Öncelikle, bu Mükellefl erin; isan, mayıs, haziran ay-
larında verilecek ve ödenecek olan Muhtasar Beyan-
nameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 
dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile bu 
aylara ait ‘Form Ba-Bs’ bildirimleri ve e-Defterlerin 
‘Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süreleri sıra 
ile temmuz, ağustos ve eylül aylarına, bu beyanna-
melere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme 
sürelerinin ise yine sırası ile ekim, kasım ve aralık ay-
larına ertelenmiştir.

Ayrıca, kısa çalışma ödeneği ve finansal destek pa-
ketlerinden öncelikle mücbir sebep kapsamında 
olan mükellefl erin yararlanmasının beklenmesi de 
doğru bir yaklaşım olacaktır.”

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
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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

CoVid-19 
enFeKSiyonU 

GeÇirmiŞ Ve teKrar 
iŞe BaŞlayaCaK Bir 
HeKim taraFından 
Kaleme alınmıŞtır .

Bu yazı alıntıdır ama durumu çok iyi anlatmış lüt-
fen okuyun .....

Bir kaç gün önce hasta yatağımda biraz okurken 
telefonum çaldı. Türkçe konuşan bir bey, kendi-
sinin Almanyanın en önemli gazetesi adına ara-
dığını söyledi. Bizim Hürriyet gibiymiş, oranın 
GüneyAlmanyaGazetesi. Önemli tirajı olan bir ga-
zeteymiş.

Dedi ki siz acil serviste ön cephedeydiniz, ne di-
yorsunuz Türk sağlık sistemi sizce bu salgında ba-
şarılı olacak mı ? Sorduğu sorular ile sanki benim 
ağzımdan çıkacak olumsuz şeyleri toplamak ve 
yayınlamak derdinde olduğunu anladım.

Dedim ki, bizi bireyselliğin tavan yaptığı ne Alman-
ya ne de İtalya ile karıştırmayın. Biz zor zamanlar-
da kenetlenen bir milletiz. Mühendisler olmayanı 
üretir, doktorlarımız canla başla çalışır. İş adamla-
rımız tesislerini eksikleri üretmek için tahsis eder, 
biz bu salgından güçlenerek çıkarız dedim.

Nerden kurtaracağız biliyor musunuz ? Avrupanın 
en iyi mekanik ventilatör parkı bizde dedim.

Adam dersini çalışmış evet dedi 100 bin kişide 40 
tane MV var.
Dedim evet , yarısı devlette yarısı özel sektörde. 
Olaki ihtiyacımız olursa biz seve seve personeli ile 
birlikte o özel sektördeki MV lere el koyarız. Yine 
de italyadaki gibi yaşlılarımızı ventilatörsüz bırak-
mayız. Baktı ağzımdan amaçladığı yanıtları , yan-
dık bittik mahfolduk gibi şikayetler alamıyor, ben 
sizi sonra tekrar arayacağım dedi. Telefonu kapat-
tı. Kapatış o kapatış 3 gündür arayan marayan yok.

Biz bu salgından elimizdeki kaynaklara dayanarak, 
devlet ve millet bir arada dayanışarak, ulusca güç-
lenerek çıkacağız.

NEDEN ?

1 ) Elimizdeki BT parkı muazzam sayıda. Hep söy-
lenir bütün Avrupadaki cihazın toplamı kadar sa-
dece İstanbulda var diye. Genelliklede gereksiz 
tetkik istendi diye hep eleştirilirdi. O elde olan BT 
ler test e ulaşmamın zor olduğu günlerde, şakır şa-
kır Torax BT çekti. Viral pnömonilileri tanıdık, bir an 
önce üçlü tedavilere başlandı. Ne kadar erken te-
daviye başlanırsa o kadar yüz güldürücü sonuçlar 
alıyoruz hastanelerde. % 80 zaten ayakta geçiriyor 

derdim orada değil. orta ve şiddetli semptomları 
olan grup bir an önce tanınıyor ve hızlıca tedaviye 
alınıyor. Radyologlar çok BT çekiliyor diye şikayet 
etse de, bir an önce tanı alıp tedaviye başlanması 
oldukça yararlı oluyor. Sadece benim gözlemim 
değil , ön cephede savaşan bri çok acilci arkadaşı-
mın da gözlemi.

2 ) MV parkımızı avrupanın en iyisi. Almanyadan 
bile daha iyi. Burada il hıfsızıha kurullarının eldeki 
MV leri ve kullanacak personeli ciddi bir denetim 
altına alması gerekiyor. Her yoğun bakım ünite-
sinde kaç yatak olduğunu Sağlık müdürlüğü ruh-
sattan biliyor. Adamın 40 yatağı var. 2 tane Covid 
için yer ayırmış. Sağlık müdürlüğünün bana 20-30 
tane yatak ve yeteri kadar da personel ayıracaksın 
diye yumruğunu masaya vurması gerekiyor artık. 
Vuracak da siz hiç merak etmeyin. Dün acildeki 
nöbetçi hekim arkadaşım ile konuşuyoruz. Kırmı-
zı alanda iki tane entübe Covidli hasta YB için yer 
bekliyordu.

3) Doktorlarımızda çok ciddi bir bilinç sıçraması 
ortaya çıktığını görüyorum. Bir covid platformun-
da ürolog hocamız yazmış bizim serviste Covid 
pnömonisi yatırılabilir mi ben takip edebilir miyim 
diye. Yapılan yorumları bir görseniz sizin de gözle-
riniz yaşarırdı.

4) İş adamları tesislerini gereken malzemenin üre-
timi için tahsis ediyor. Koç grubu ventilatör proto-
tipini çalıştırdı videosunu yayınladı, Tofaş sürüntü 
alma kabini yapıpı teslim ettii, liseler maske üre-
tiyor. Vakko giysi üretim tesisini tulum ve maske 
dikimi için tahsis ettiği haberleri geldi. Hadi gine 
iyiyiz Vakkodan giyineceğiz.

5) Bir de bizim zihni sinir hekimlerimizin icatları 
var, en son Turşu bidonundan hudson icat edildi-
ğini gördüm, oğlum corona yanlış millete çattın 
dedim.

6) Halkımızın gruplar oluşturduğu nöbette olan 
doktorlara yemekler yapıp gönderdiklerini okuyo-
ruz . Hayırsever biri kasalar dolusu portakalı sağlık 
ocaklarına hastanelere vitamin diye hayratına da-
ğıttırıyor.

7) Bu kadar olumlu şeyin içinde tabii ki ayağımıza 
taş da değiyor. Malesef Cemil hocamızı kaybettik. 
Mekanı Cennet olsun. ve Malesef 601 sağlık çalışa-
nımız positif olduğu bilgisi geldi. Biri de bilgiğiniz 
gibi benim.

"Bu yolda dövüşene düşene bin selam olsun" di-
yeceğiz, ve asli görevimizden bir milim şaşmaya-
cağız. Morallerimizi bozmayacağız.

Ama en en önemlisi TESTİ POSİTİF olanı asla ama 
asla yalnız bırakmayacağız.
Sevgilerimle
Dr. Alpay Genç

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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Balıkesir’de bulunan 10 Burda AVM koronavirüs salgını nedeniyle yönetim olarak 
geçici bir süre kapatma kararı aldı.
AVM yönetiminden yapılan açıklamada, “Küresel ölçekte etkisini gösteren Koro-
navirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
kamu otoriterlerinin uyarıları ve aldığı tedbirlere uyulmakta; bu uyarı ve tedbir-
lere göre sosyal ve ticari hayat şekillenmektedir.
Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız alınacak önlemleri açıkladığı dün tarihli ko-
nuşmasında bu tedbirlere işaret etmiş, küresel olan bu soruna karşı milli bir 
mücadele vermemiz gerektiğinin altını çizmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bu açıklaması ve zorunlu bir durum olmadıkça “evinizden çıkmayın” tavsiyesi de 
kamu sağlığının en yüksek önlemlerle alınması gereğini, mücadelenin bireysel 
ve toplu olarak atılacak adımlarla sürdürülmesinin önemini göstermektedir.
Ayrıca, ilk günden itibaren bu milli mücadeleye destek olmak için her türlü 
tedbiri alan ve kamu otoritesinin alacağı tüm tedbirlere uymaya hazır olduğu-
nu belirten AVM’mizin de üye olduğu Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Der-
neği, perakendecilerin AVM’lerdeki mağazaları kapatma kararı ve isteklerini de 
değerlendirerek kamu sağlığını korumak için AVM’lerin kapatılmasına yönelik 
20.03.2020 tarihli tavsiye kararını almıştır.
Bu açıklamalar ışığında 10 Burda Alışveriş Merkezimizin ilgili tavsiye kararlarına 
olumlu görüş bildirerek geçici süreyle kapalı kalmasına karar verilmiş olup, her-
hangi bir istihdam kaybı olmayacağını ve kiracılara gerekli kolaylıkların sağlana-
cağını tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

10 BUrda alıŞVeriŞ 
merKezinin 

Faaliyetlerini 
GeÇiCi olaraK 

dUrdUrma Kararı

Corona VirüS BalıKeSir'de 
son DuruM

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ SON DAKİKA VE-
RİLERİNİ PAYLAŞIRKEN, İLK KEZ İL İL TÜRKİYE'DEKİ KORONA VİRÜS VAKALARI-

NIN SAYISINI AÇIKLADI. BALIKESİR KRİTİK İLLER ARASINDA. ARALARINDA DOK-
TORLARIN DA BULUNDUĞU VAKA SAYISININ 100'Ü BULDUĞU BALIKESİR'DE 

BUGÜNE DEĞİN 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ.

Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, yaşamını yitirenlerin sayısının da  
277'ye yükseldiğini açıkladı.
Koca ayrıca, il il Türkiye'deki corona virüs vakalarının sayısını ilk kez paylaştı.
Balıkesir en çok ölüm vakasının görüldüğü 8. il oldu. 
Vaka sayında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer alırken Balıkesir'de kritik 
iller arasında gösterildi.
Bakan Koca'nın paylaştığı, en çok vefat eden illeri içeren görselde Balıkesir 5 
ölüm vakasıyla yer aldı.
Balıkesir'deki toplam vaka sayısı 100'e yaklaştı. Bu sayının katlanarak artmasın-
dan endişe ediliyor.
Balıkesir'de Covid-19 testi pozitif çıkanlar arasında doktorlar ile sağlık çalışanları 
da var.
Bakan Koca'nın bugünkü açıklamasında öne çıkan sözleri şöyle:

TEHDİDE KARŞI 
DAVRANIŞ ORTAK OLMALI

Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. 
Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha 
fazla önem kazanıyor. 
Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. 
Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. 
Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var.
Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

ŞEHİRLERDE HAREKETLİLİK AZ OLURSA, 
O KADAR GALİP GELİRSİNİZ

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar 
bütün insanımız var. 
Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüy-
le bu bir savaştır. 
Halk sağlığı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak er-
kenden kontrole almaktır. 
Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu 
savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. 
Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. 
Yuvamız gücümüz olmalıdır. 
Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. 

1 KİŞİ VİRÜSÜ 30 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR
Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. 
Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. 
Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. 
Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok 
yardımcı oldu.
Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. 
Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda 
olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. 
Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. 
Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybet-
mesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.


