
İlçemize bağlı Selimağa mahallesinde geçtiğimiz 
günlerde üst üste gelen koronavirüs vakaları ve iki 
kişinin yaşamını yitirmesi sonrası İlçe hıfzıssıhha ku-
rulu sokak karantinası uygulama kararı aldı.

1 Mayıs Cuma günü alınan karar doğrultusunda Seli-
mağa mahallesinde vakaların görüldüğü 3 evin için-
de bulunduğu sokak karantinaya alındı.
Artan vakalar nedeni ile Dursunbey Belediye Başkanı 
Ramazan Bahçavan Dursunbeylilere sosyal mesafe 
kurallarına ve Sağlık bakanlığının belirlediği kuralla-
ra uymaya davet ederken artan vakalar sonrası bazı 
mahallelerin karantinaya alınacağı sinyalini verdi.
Başkan Bahçavan;”Tüm Dünya’da ülkelerin baş et-
mekte zorlandığı koronavirüs mücadelesinde, hü-
kümetimizin aldığı önlemler ve halkımızın kuralla-
ra uyması sonucu günlük vaka sayılarında ve ölüm 

oranlarında düşüş yaşanmasına rağmen maalesef 
ilçemizde tam tersi bir durum oluşmuş, son günler-
de ilçemizde vaka ve ölüm sayılarında artışlar yaşan-
mıştır. Bu da kurallara uyulmadığının bir göstergesi-
dir. Bu durumu önlemek amacı ile halkımızın sosyal 
mesafeye dikkat etmesi ve özellikle Ramazan ayı ne-
deniyle ev misafirlikleri ve kalabalık halinde iftarların 
yapılmaması önem arz etmektedir. Gerek kendimizi 
gerekse çevremizdekileri korumak amacıyla bu ko-
nularda hassas davranmanızı sizlerden önemle rica 
ediyorum. Biz sizin hizmetinizdeyiz, siz yeter ki evle-
rinizde kalın” dedi.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin nor-
malleşme takvimini açıkladı. İlk olarak berber ve ku-
oförler ile AVM'ler açılıyor!
  Normalleşmenin Mayıs, Haziran ve Temmuz ayla-
rına yayılacağını söyleyen Erdoğan, 65 yaş üstü va-
tandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanan 10 Mayıs 
Pazar günü 4 saat izin verileceğini açıkladı. Erdoğan, 
"Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 
ilimiz için bitiriyoruz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış 
yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır" dedi. Erdoğan’ın 
açıklamalarından satır başları şöyle:    Devamı 6. syf

1 - 31 B.ŞEHİRDE UYGULANAN SOKAĞA  
       ÇIKMA YASAĞI, 24 ŞEHRE İNDİRİLDİ.
2 - BU HAFTA SONU DA, 24 BÜYÜKŞEHİRDE 
       SOKAĞA ÇIKILMAYACAK.
3 - BÜYÜKŞEHİRLERDE UYGULANAN 
       SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ, 

      DİĞER, 50 ŞEHİRDE UYGULANMAYIŞ 
       SEBEBİ MERAK EDİLİYOR.
4 - 65 YAŞ VE ÜZERİ İLE, 20 YAŞ ALTINA 
       NEFES ALMA İZNİ ÇIKTI.
5 - BERBERLER, KUAFÖRLER VE AVM'LER 
       DENETİMLİ AÇILACAK.

KORONA VİRÜS SALGIN TEDBİRLERİ, TÜRKİYE ÇAPINDA, 
KISMEN GEVŞETİLMEYE BAŞLATILDI GEVŞEME KADEME KADEME OLACAK.

DURSUNBEY’DE KORONAVİRÜS KARANTİNASI

KORONADAN ÇIKIŞ 
TAKVİMİ BELLİ OLDU

İZİN Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 
son günlerde koronavirüs vakalarıyla gündeme ge-
len ilçedeki son durumu anlattı, Dursunbey halkını 
daha dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. 
Başkan Bahçavan, son üç günde ilçede 20 pozitif 
vaka tesbit edildiğini, iki kişinin hayatını kaybetti-
ğini, bu durumun Dursunbeyli’lerin koronavirüse 
karşı alınan önlemlere riayet etmemelerinin sonu-
cu olduğuna dikkat çekti.
Bahçavan, Belediye hoparlöründen ve sosyal med-
ya hesabında paylaştığı açıklamasında, “lütfen 
sizlerden rica ediyorum, kurallara uyun, ailenize, 
büyüklerinize, komşularınıza iftara, çay sohbetine 
gitmeyin, evinizde -kalın, kurallara uyun, biz tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırız” dedi.

DURSUNBEY’DE 
DÖRT MAHALLE 
KARANTİNAYA 

ALINABİLİR.

KORONA SALGIN TEHLİKESİ  
TÜRKİYE'DE AZALIRKEN, 

İLÇEMİZDE ARTTI.
DURSUNBEY'DE ALARM VAR.

KAYMAKAM - BELEDİYE BAŞKANI İLE İLÇE 
SAĞLIK - EMNİYET - VE jANDARMA BİRİMLERİ, 

SIKI KONTROLLERE DEVAM EDİYORLAR.
MASKE VE VE SOSYAL MESAFE KONUSUNDA 

VATANDŞLARI UYARIYORLAR
ŞEHİR İÇİNDEKİ BAZI CADDELER 

14 GÜNLÜĞÜNE GEÇİÇİ OLARAK 
TRAFİĞE KApATILDI 
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Miladi Takvim İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 24.04.2020 Cuma 04:36 06:08 13:09 16:55 19:59 21:25
2 25.04.2020 Cumartesi 04:34 06:07 13:09 16:55 20:00 21:27
3 26.04.2020 Pazar 04:32 06:06 13:08 16:55 20:01 21:28
4 27.04.2020 Pazartesi 04:31 06:04 13:08 16:56 20:02 21:29
5 28.04.2020 Salı 04:29 06:03 13:08 16:56 20:03 21:31
6 29.04.2020 Çarşamba 04:27 06:02 13:08 16:56 20:04 21:32
7 30.04.2020 Perşembe 04:25 06:01 13:08 16:56 20:05 21:34
8 01.05.2020 Cuma 04:24 05:59 13:08 16:57 20:06 21:35
9 02.05.2020 Cumartesi 04:22 05:58 13:08 16:57 20:07 21:36

10 03.05.2020 Pazar 04:20 05:57 13:07 16:57 20:08 21:38
11 04.05.2020 Pazartesi 04:19 05:56 13:07 16:57 20:09 21:39
12 05.05.2020 Salı 04:17 05:55 13:07 16:58 20:10 21:41
13 06.05.2020 Çarşamba 04.15 05:53 13:07 16:58 20:11 21:42
14 07.05.2020 Perşembe 04.14 05:52 13:07 16:58 20:12 21:43
15 08.05.2020 Cuma 04.12 05:51 13:07 16:58 20:13 21:45
16 09.05.2020 Cumartesi 04.11 05:50 13:07 16:58 20:14 21:46

Miladi Takvim İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

17 10.05.2020 Pazar 04.09 05:49 13:07 16:59 20:15 21:48
18 11.05.2020 Pazartesi 04.08 05:48 13:07 16:59 20:16 21:49
19 12.05.2020 Salı 04.06 05:47 13:07 16:59 20:17 21:51
20 13.05.2020 Çarşamba 04.05 05:46 13:07 16:59 20:18 21:52
21 14.05.2020 Perşembe 04.03 05:45 13:07 17:00 20:19 21:53
22 15.05.2020 Cuma 04.02 05:44 13:07 17:00 20:20 21:55
23 16.05.2020 Cumartesi 04.00 05:43 13:07 17:00 20:20 21:56
24 17.05.2020 Pazar 03.59 05:42 13:07 17:00 20:21 21:57
25 18.05.2020 Pazartesi 03.58 05:42 13:07 17:01 20:22 21:59
26 19.05.2020 Salı 03.56 05:41 13:07 17:01 20:23 22:00

BU AKŞAM MÜBAREK  KADİR GECESİDİR  KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

27 20.05.2020 Çarşamba 03.55 05:40 13:07 17:01 20:24 22:01
28 21.05.2020 Perşembe 03.54 05:39 13:07 17:01 20:25 22:03
29 22.05.2020 Cuma 03.53 05:39 13:07 17:02 20:26 22:04

30 23.05.2020 Cumartesi 03.52 05:38 13:07 17:02 20:27 22:05

RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN : 24 MAYIS 2020                                           BAYRAM NAMAZI : 06.18

DURSUNBEY 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol liglerini şimdilik olmak kay-
dıyla, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldıklarını 
açıkladı. Özdemir, “Liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı so-
nunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünyada etkisini gösteren 
korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerle ilgili kararını 
verdi. Bugün gerçekleşen TFF Yönetim Kurulu toplantısının 
ardından Başkan Nihat Özdemir, liglerin 12-13-14 Haziran 
haftasında başlatılacağını duyurdu. İnsanlık tarihinin en zorlu 

dönemlerinden birini yaşadığımızı vurgulayan Özdemir, “Çin’de ortaya çıkan korona virüs sal-
gını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik 
beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında 
alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Pandemiyle savaşımızda her gün daha iyiye 
doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumu-
za devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Tff’DEN AÇIKLAMA: LİGLER 12, 13, 14 
HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
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YEMEK SANAYİİ

Alo Paket : 662 67 37 - 662 67 97  -  0 542 790 51 63

ŞANTİYE DÜĞÜN  SÜNNET - LOKANTA YEMEKLERİ 
VE CEMİYET YEMEKLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ

H Ü S E Y İ N  Ç A L I Ş K A N

Korona virüs salgını nedeniyle 21 Mart'tan bu yana 
kapalı olan berber ve kuaförler 11 Mayıs'ta kapılarını 
açmaya hazırlanırken Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu 
uyulması gereken kuralları belirledi
       
Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması ile ilgili 
Valilikçe yapılan açıklama şöyle:
Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ersin Yazıcı Başkan-
lığında 06.05.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılı-
mıyla toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solu-
num vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfek-
te olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Co-
vid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu 
riski yönetebilmek amacıyla Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık 
Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ile önlemler 
alınmaya devam ediyor.
21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle Genelge ile ge-
çici süreliğine durdurulan berber, güzellik salonu/
merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri; gelinen 
noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Ku-
rulunun önerileri doğrultusunda yeniden faaliyete 
geçiyor.
Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerle-
rinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 
04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinde değerlendirildi, berber, güzellik salonu/
merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgının 
etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması 
kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebilecek-
lerine ilişkin karar alındı.
Bu kapsamda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C 
maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu-
nun 27. ve 72. maddesi hükümleri ve İçişleri Bakan-
lığının 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı yazısı uyarınca 
aşağıdaki ek tedbirin alınması gerekli görülmüştür.
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerle-

ri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 
2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyet-
lerine başlayacaktır.
1)    Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında fa-
aliyet yürütebilecektir.
2)    Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle 
hizmet sunumu esas olacaktır.
3)    Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müş-
teri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir 
koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
4)    Randevularda kayma ya da hizmette gecikme 
olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde 
en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edile-
cektir.
5)   Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri 
kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre 
randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal 
mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı 
ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan 
ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri mak-
simum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes 
tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.  
6)   İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske 
kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske 
kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre 
maskeyi çıkarabileceklerdir.
7)    Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mut-
laka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm 
alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu malze-
melerle yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik 
işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
8)    Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce ça-
lışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini de-
zenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak 
üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanı-
lacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye 
gösterilecektir.
9)    Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanı-
lan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan 
önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi 
uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlana-
caktır.
10)    Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler es-
nasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek 
kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için 
ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) 
sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan 
malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan ke-
sinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterler-
se kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanla-

rında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında 
müşterilere bildirilecektir.
11)    Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması 
hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal 
traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
12)   Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt 
bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici sü-
reliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere 
devam edilebilecektir.
13)    Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde 
kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin 
geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense 
Fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfek-
te edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/
yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine 
durdurulacaktır.
14) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bu-
lunulmasına geçici sürekliğine izin verilmeyecektir.
Ayrıca, 
İlgi Genelge kapsamında faaliyetlerinin sınırlandı-
rılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden 
başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, 
kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/
çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış yapa-
bilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını 
gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belge-
lerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin 
belgesi aranmaksızın izin verilmesi,
Ayrıca anılan işyerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalı-
şanlarının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelge 
ile düzenlenen 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden 
sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak 
sokağa çıkma kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 
6238 sayılı Genelge kapsamında muaf olduklarından 
iş yerleri ile illiyetleri gösteren belgeyi ibraz etmeleri 
koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli 
sayılması,
Yukarıda belirtilen tedbirleri uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyet-
lere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 
vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun il-
gili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BERBER VE KUAfÖRLER İÇİN 14 KURAL GETİRİLDİ
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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

BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ KIZ VE ERKEK YURTLARI BAKIM ONARIMI
BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK 

VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ KIZ VE ERKEK YURTLARI BAKIM ONARIMI yapım işi 
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 : 2020/233589

1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Bahçelievler Mah. Menekşe Sk. No: 1 10100 BALIKESİR 
MERKEZ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası : 2662411944 - 2662416652
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası

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

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ KIZ VE ERKEK 

YURTLARI BAKIM ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet bakım onarım

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dursunbey/BALIKESİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklifl erin açılacağı 
adres)

: BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRLÜĞÜ KURTDERELİ 
TOPLANTI SALONU

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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
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 sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B/III grubu işler ile bu gruba dahil 
yapıların onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimar
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.                                                  Devamı 5. Sayfada
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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 : 1163382

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

Baştarafı 4. Sayfada
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 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi  sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifl eri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

DURSUNBEY BELEDİYESİ KORONAVİRÜS SALGINI İLE ETKİN BİR MÜCADELE İÇİNDE. 
BU KApSAMDA 11 MART İLE 4 MAYIS TARİHLERİ ARASINDAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

pANDEMİ MÜCADELESİ RApORUNU pAYLAŞTI
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SINIRLAMALAR AZALACAK, TEDBİR SÜRECEK
Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak şu gerçeği 
asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
Ülkemizde hiçbir şey, tam manasıyla eski düzene dönmeyecektir, dönemeyecek-
tir. Hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman kullanılacağı belli değildir.
Normalde döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamalar azalsa da 
tedbirler sürecektir. Maske kullanımı ve titizlikle ilgili önlemler devam edecektir.
BİLİM KURULU DİKKATE ALINDI
Uluslararası seyahatlerin ne zaman açılacağı halen belirsizdir. Küresel ekonomi-
nin karşımıza nasıl bir tablo çıkaracağız meçhuldur. Tüm bu gerçekler ışığında bir 
normalleşme planı hazırladık.
Halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımız ile bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğ-
rultusunda hazırladık. Bu takvim, Mart ayındaki hayatımıza geri dönüş anlamına 
gelmiyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE MÜjDE
65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandır-
mamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiri-

yoruz. 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.
20 YAŞ ALTINA 2 FARKLI UYGULAMA

20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 
13 Mayıs çarşamba günü saat 11 ila 15 arası dışarı çıkarılabilecek. 15 Mayıs 

cuma günü ise 15 ila 20 yaş arası aynı saatlerde çıkarak hava alabilecek. Duruma 
göre, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Sokağa çıkma 

sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.
7 İL BİTTİ, BALIKESİR'DE DEVAM
Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, 
Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya. Her hafta gelişmelere göre karar 
vereceğiz.
Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır.
BERBERLER 11 MAYIS'DA AÇILIYOR
Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebile-
cektir.
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alış-
veriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.
 MASKE SATIŞI BAŞLAYACAK
Normalleşme sürecinin bir parçası olarak bugüne kadar piyasada satışına izin 
vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına kolayca ulaşabileceği yerler-
de ulaşması için izin vermeyi planlıyoruz. Maskeye göre bir üst fiyat belirleyerek 
halkımızın mağdur edilmesinin önüne geçeceğiz.
SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
Eğitimde attığımız adımları da tavsiyeler doğrultusunda belirledik.
YÖK kurumları sınavı 27-28 Haziran‘da, LGS 20 Haziran’da, Askeri öğrenci sınavı 
14 Haziran‘da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime döne-
cekler.
Adliyeler ara verilen duruşmalara ve diğer uygulamalara 15 Haziran’da başlaya-
bilecektir.
Tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs’ta sona erecektir.

KORONADAN ÇIKIŞ TAKVİMİ 
BELLİ OLDU.

İZİN

Dursunbey Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre İlçenin merkezinde bulunan 
cadde ve sokaklar 7 Mayıs itibari ile 14 gün süre ile araç trafiğine kapatıldı. Dur-
sunbey'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası İlçe hıfzıssıhha kuru-
lu ek önlemler alma kararı almıştı. Bu kapsamda ilk uygulama İlçe merkezinde 
bulunan cadde ve sokaklarda başlatıldı. Kurul kararına göre İlçenin ana cadde 
ve sokakları 14 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı. Dursunbey Belediyesi sos-
yal medya hesaplarından ve Belediye hoparlöründen yapılan açıklamaya göre; 
"Dursunbey hıfzıssıhha kurulunun koronavirüs ile mücadele kapsamında almış 
olduğu ek tedbirler kapsamında İlçemiz Ferah mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Cad-
desi, Mollaoğlu mahallesi Bağlararalığı Sokak, Cebeci Mahallesi Sipahi Sokak, 
Mollaoğlu Mahallesi Molla Sokak, Mollaoğlu - Bozyokuş Mahallesi Balıkesir Cad-
desi, Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi 14 gün süreyle hafta içi saat 13:30 
ile 19:30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılmıştır" denildi. İlçe'de bir çok ek 
tedbirlerin de alınacağı öğrenildi. 

KORONA ALRMI.....
İLÇEMİZ DE ÇARŞI MERKEZİ, 
ARAÇ TRAfİğİNE KAPATILDI.

Dursunbey'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının göründüğü 19 bina 
İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınacak. Dursunbey'de son gün-
lerde artan koronavirüs vakaları sonrası İlçe hıfzıssıhha kurulu tedbirleri arttırdı. 
Öğlen saatlerinde trafiğe kapatılan İlçenin merkez cadde ve sokaklarının ardın-
dan virüs salınının göründüğü binalarda da karantina uygulaması kararı alındı. 
Buna göre merkez Üçeylül, Ferah, Çakmak ve Bozyokuş mahallelerinde bulunan 
toplam 19 bina kurul kararınca 14 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi.

DURSUNBEY'DE ŞİMDİLİK 19 
BİNA KARANTİNA'YA ALINIYOR


