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KORONA SALGINI GÖLGESİNDE, CAMİDE TERAVİHSİZ, 
RAMAZAN GEÇİRİYORUZ.

16 - 17 - 18 - 19 MAYIS 2020  CUMArTESi - PAzAr - PAzArTESi - SAlI 4 gün SoKAğA çIKMA YASAğI vAr.
19 MAYIS ATATürK'ü AnMA, gEnçliK vE SPor BAYrAMInI DA EvlEriMizin BAlKonlArInDA KUTlAYACAğIz.

rAMAzAn BAYrAMInDA 4 gün SoKAğA çIKMA YASAğInA SICAK BAKIlIYor.

2 AY SONRA. 65 YAŞ ÜSTÜ 
VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

CoronA virüSü SAlgInI nEDEniYlE 65 YAş vE üzEri vATAn-
DAşlArA UYgUlAnAn YASAğIn ArDInDAn 10 MAYIS PAzAr 

günü  4 SAATliğinE SoKAğA çIKMA izni vErilDi. SAAT 11.00'DE 
BAşlAYAn izinlE 65 YAş vE üzEri vATAnDAşlAr 50 gün SonrA 

SoKAğA çIKTI.           DEvAMI. 6. SYF.         MEhMET YArMA

BAlIKESir il gEnElinDE 65 YAş üSTü 230 Bin 
vATAnDAşIMIz, 4 SAATliğinE SoKAğA çIKTI.

0 - 14 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR    
13 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ 

SOKAĞA ÇIKTILAR.

15 - 20 YAŞ ARASI GENÇLER 
DE, 15 MAYIS CUMA GÜNÜ 
SOKAĞA ÇIKABİLECEKLER.

NORMALLEŞME, 4 AŞAMADA 21 OCAK 2021 DE OLACAK.
NORMALLEŞME TAKVİMİ.

1 : AŞAMA 11 MART 2020 - 11 MAYIS 2020
2 : AŞAMA  27 MAYIS - 31 AĞUSTOS 2020

3 :  AŞAMA  1 EYLÜL - 31 ARALIK 2020
4 : AŞAMA 31 ARALIK 2020 - 21 OCAK 2021

MARKET 
BERBER
KUAFÖR 
AVM

65 YAŞ ÜSTÜ
LOKANTA - KAFE
SPOR SALONLARI
CUMA NAMAZI
KÜTÜPHANE 
SİNEMA - KONSER

UMRE

DÜĞÜN 

OKULLAR

GÜNLÜK YAŞAM VE NORMAL 
HAYATA GEÇİŞNORMALLEŞECEK NORMALLEŞECEK NORMALLEŞECEK

1. AŞAMA 2. AŞAMA 3. AŞAMA 4. AŞAMA
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BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ KIZ VE ERKEK YURDU 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 : 2020/247407

1-İdarenin
a) Adı : BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 1 

10100 ALTIEYLÜL/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 

YURDU BAKIM ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ KIZ VE 

ERKEK YURTLARI BAKIM ONARIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Erkek Yurdu - Bozyokuş Mahallesi, Bahçelievler 
Caddesi, No:26/29 Dursunbey/BALIKESİR/ 2 - Kız Yurdu- 
Cebeci Mahallesi, Saz Mevki, Su Çıktı Bulvarı, No:28, 
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 : 27.05.2020 - 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 uygulana-
cak 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 be-
delin % 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 mühen-
dislik 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 3. Sayfada

BALIKESİR İLİ DURSUNBEY İLÇESİ KIZ VE ERKEK YURDU BAKIM ONARIMI
BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL 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 : 1164928

Baştarafı 2. 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.

zor şArTlAr AlTInDA BüYüK 
FEDAKÂrlIKlArlA gÖrEvlErini 

YErinE gETirEn hEMşirElEriMizin, 
inSAn SAğlIğI için vErDiKlEri BU 

onUrlU hizMET, ÖvgüYü vE TAKDiri 
FAzlASIYlA hAK ETMEKTEDir. 

12 MAYIS DünYA hEMşirElEr günü 
KUTlU olSUn..

Kutlu Olsun
MEhMET YArMA

D.BEY hAKiMiYET gAzETESi
zUhAl YArMA

ECzACI

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

MEHMET - METİN - MURAT İNAN
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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

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
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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

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA 
YASAĞINDA NERELER AÇIK 

OLACAK? 
Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata 
etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, 
manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 
Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam 
edebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi 
ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar 
ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.
Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı 
günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-
16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar 
(65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak 
üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak 
ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) 
ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara 
gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve ka-
saplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 
19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/
veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sade-
ce ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/sa-
tıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, 
unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)
Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkama-
dığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese 
servis şeklinde satış yapabilecek.
Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hiz-
met sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, 
tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi 
ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabi-
lecek.
Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:
"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, ve-
teriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli 
kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, 
limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, 
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,
- Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek 
birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
- Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri 
için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen 
şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km 
için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt is-
tasyonu ve lastik tamircisi (açık olacak akaryakıt istasyon-
ları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nö-
betçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak),
- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak 
faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve pet-
rokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri 
gibi),
- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak 
tüpü dağıtımını yapan şirketler,
- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım 
merkezleri,
- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil 
inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
- Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin 
verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, 
balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin 
yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak 
üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için 
ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı te-
sisler,
- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler 

dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
- Oteller ve konaklama yerleri,
- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üre-
tim tesisleri,
- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şan-
tiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden 
büyük inşaatlar ile madenler (İnşaat ve konaklama aynı 
şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışan-
ların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere git-
melerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/
maden sahaları ile sınırlıdır)
- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım 
matbaaları,
- Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belir-
lenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; 
mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, 
(mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara 
uymaları kaydıyla)
- Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Koopera-
tifl eri,
- Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler 
göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar ta-
rafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek, 
zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime ilişkin 
ürün satışı yapan işletmeler."
      Genelgede "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” 
yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri 
dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli 
olanlar istisna kapsamında olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görev-
liler ise şöyle:
"Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay 
ve AFAD’da görev alanlar,
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, 
hastane ve belediye görevlileri gibi) ile birinci derece ya-
kınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğ-
ramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürül-
mesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde 
(kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve 
ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk 
evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel 
Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yü-
rüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme 
fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştı-
rılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet 
ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkez-
lerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üre-
timi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyeti-
ni yürütenler,
30 Mayıs tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan 
besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek 
olanlar,
İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanları-
nın zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, 
restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde 
görevli olanlar ve 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü 
10.00-16.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manav ve 
kasapların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan 
ve plazma bağışları dahil),
Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gerek-
sinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli 
olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları 
riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi),
Veteriner hekimler,
Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, 
sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özel-
liklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgele-
mek şartı ile teknik servis çalışanları,
İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli ola-
rak iş yerlerini bekleyenler,
Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanali-
zasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek 
üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak perso-
nel,
Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kı-
sıtlamasının olduğu 18 Mayıs 2020 Pazartesi ve 19 Mayıs 
Salı günleri 07.00-10.00 saatleri arasında marketler, bak-
kallar, manavlar, kasaplar ile 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 
18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, 
malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa 
hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsa-
mında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapıla-
maz.)
Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kul-
lanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışan-
lar,
17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 
yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına 
riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan 
hallerde bunların refakatçileri
Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münase-
bet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı 
ile)"
Genelgeye göre, belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatan-
daşlar evlerinde kalacak.
Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince 
geçerli olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu 
düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir 
içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbir-
ler alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla 
vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel 
yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için 
muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım 
planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üre-
ten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (ma-
halle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için 
görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapı-
lacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri 
ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs günleri 
gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak 
dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve 
Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. (bu kap-
samda gazete dağıtımı evlere servis şeklinde yapılacak.)
18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü gazete dağıtımı/
satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak.
Genelgenin bazı maddelerine ilişkin kararlar İl/İlçe Hıfzıs-
sıhha Kurullarınca en geç 14 Mayıs Perşembe günü saat 
22.00'ye kadar alınacak.
Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tara-
fından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle 
alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan ve-
rilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması için alınan 
kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nunun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası veril-
mesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanu-
nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 
inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatıla-
cak.
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BALIKESİR İL GENELİNDE, 
SOKAKTA DA MASKE TAKMAK 

ZORUNLU HALE GELDİ.
Balıkesir Valiliği tarafından alınan kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında 
kent genelinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 
sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 
pazaryerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske 
zorunluluğu getirdiği hatırlatıldı.

Yeni kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve 
kapalı alanların da yasak kapsamına alındığı belirtildi.

2 AY SONRA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI.
BAlIKESir il gEnElinDE 65 YAş üSTü 230 Bin vATAnDAşIMIz 4 SAATliğinE SoKAğA çIKTI.


