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MEvSİM olARAK güN döNüMü dEdİğİMİZ şU güNlERdE, 21-22-23 HAZİRAN güNlERİ, ANİ bASTıRAN SAğNAK 
dolU vE YAğMUR YAğışı EKİlİ AlANlARA vE MEYvE bAHçElERİNE çoK ZARAR vERdİ. dURSUNbEYdE bİR KöYü-
MüZdE 16 HAYvAN YıldıRıM düşMESİ SoNUCU TElEF oldU. AllAH bETERİNdEN KoRUSUN İNşAAllAH.....AMİN.

Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir 
Valiliğine atanan Hasan Şıldak görevine başladı. Vali-
lik binası önünde çiçeklerle karşılanan Vali Hasan Şıl-
dak Balıkesir’e atanmaktan büyük onur duyduğunu 
söyledi.
Göreve başlamasının ardından makamında gazete-
cilerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’de-

ki görev süresince uygulayacağı çalışma yöntemleri 
hakkında bilgiler verdi. Balıkesir’deki birlik ve bera-
berliğin devam ettirilmesi yönündeki çalışmaların 
devam edeceğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, “Yö-
netim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, 
verimli, etkili ve güler yüzlü bir uygulamaya dayana-
caktır” diye konuştu.                          Devamı 3. Sayfada

BALIKESİR YENİ VALİSİ HASAN ŞILDAK 
GÖREVİNE BAŞLADI.

YENİ VALİ : ''YÖNETİM ANLAYAŞIMIZ 
ADALETLİ, ŞEFFAF VE GÜLER YÜZLÜ 

OLACAKTIR'' DEDİ.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atmosfere 
yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesis tam zamanlı üretime 

başladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım 
atılmasını sağlayan tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak 
veriliyor. 2021 yılında tesiste üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor.Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda metan 
gazını enerjiye çevirecek üretim tesisin kurulumuna geçtiğimiz yıl başlandı. Tam 
zamanlı olarak bu yıl üretime geçilen tesiste, yıllık ortalama 400 bin ton çöp 
işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yapımı tamamla-
nan tesis ile birlikte ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

HEdEFlENENdEN bİR Yıl öNCE HİZMETE bAşlAdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli çevre projelerinden biri-
ne daha imza attı. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçelerin katı 
atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda atıklardan enerji üre-
tecek tesisin kurulumu tamamlandı. 2021 yılından itibaren Balıkesir’de çöpten 
elektrik üretiminin başlaması hedeflenirken ekiplerin hızlı çalışması sayesinde 
tesiste tam zamanlı elektrik üretimine başlanıldı. Tesiste, yıllık ortalama 400 bin 
ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanırken tesisin tam 
zamanlı üretime geçmesi sayesinde 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanmaya 
başladı.

BBB’NİN ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ARTIK TAM ZAMANLI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ çEVRE pROjELERİNDEN BİRİNE DAHA İMZA ATTIK DEDİ.

YA MASKE ,YADA 900 TL. CEZA
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DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
1. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün 
oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.
2. Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorum-
luları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma dü-
zenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekânı-
nın misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. 
Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve 
kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir 
yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın giriş-
lerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağla-
maya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.
3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gere-
ken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün ya-
pılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere 
asılacak.
4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 
38 C’den yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna 
yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu 
tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.
5. Düğün mekânlarının girişlerinde ve or-
tak kullanım alanlarında (ana salon, bina 
girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el 
antiseptiği veya dezenfektan bulunduru-
lacak. Teması mümkün olduğunca azalta-
bilmek için bunların mümkünse fotoselli 
olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfek-
tan/el antiseptiği ile temizlemelerinden 
sonra içeri girişleri sağlanacak.
6. Her masada yeterli sayıda en az %70 
alkol içeren kolonya veya el antiseptiği 
bulundurulacak.
7. Düğün yapılacak mekânlara maske 
takılarak girilecek, işletme sahiplerince 
girişlerde yeterli miktarda maske bulun-
durulacak. Maskesiz misafirlere girişte 
maske dağıtılacak. Ayrıca maskelerin dü-
ğün sürecinde de takılması (gelin, damat, 
nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak 
üzere) sağlanacak.
8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi 
alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan (pence-
reli) odalar tercih edilecek.
9. Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması 
durumunda 30 Mayıs tarihinde valiliklere gönderilen ge-
nelge hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırla-
nan COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pasta-
ne, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan 
İşletmelerde Alınması Gereken Önlemlere uyulacak.
10. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 met-
re, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.
11. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan 
çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.
12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde 
tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesa-
fe korunacak.
13. Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun 
bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutu-
suna konulması şeklinde yapılacak.
14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çeki-
mi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe 
kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe 
kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla birey-
sel fotoğraf çekimi yapabilecek.
15. Bu Genelge kapsamında düğün yapılacak mekânlar-
da, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da me-
safe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya 
da gösteri yapılmayacak (gelin ve damat hariç). Sadece 
misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik 
dâhil) yapılabilecek.
16. Düğün mekânlarında bulunan mescitler 22 Mayıs ta-
rihli genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açıla-
bilecek.
17. Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda 
temizlik, maske kullanımı ve mesafenin korunması ile il-
gili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, 
tabak vb. malzemeler kullanılacak. Bu hizmetlerin sunu-
mu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan CO-
VID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması 
Gereken Önlemlere uyulacak.

18. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu 
kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için kul-
lanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer 
atıklarla birleştirilmeyecek.
19. Davetlileri düğün yapılacak mekânlara taşıyacak oto-
büs/minibüslerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 
COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili 
Alınması Gereken Önlemlere uyulacak.
20. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen 
her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten 
sonra araç misafire teslim edilecek.
21. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin 
üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı 
asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde mesafeyi 
korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, arala-
rında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 
belirlenecek.
A) DÜĞÜN YAPILACAK MEKÂNLAR
1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler;
Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlık-

lı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik 
zaman bırakılacak. Bu süre zarfında şartlara göre kapı/
pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sir-
külasyonu sağlanacak.
Düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun 
alanları kullanılmayacak.
2. AÇIK/KIR/BAHÇE VB. YERLERDE YAPILACAK DÜĞÜNLER;
Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık 
dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağla-
nacak. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacak. 
Koronavirüs (COVID-19) bulaşma riskini artıracağı için 1 
metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmaya-
cak.
3. KÖY/SOKAK DÜĞÜNLERİ;
Düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde 
bulunurken bu Genelge hükümleri tebliğ edilecek. Aynı 
zamanda düğün sahiplerinden Genelge hükümlerine 
uyulacağına ilişkin taahhütname alınacak.
Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler 
(çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilecektir.
B) Düğün Esnasında veya Akabinde Kokteyl vb. Etkinlik 
Olması
1. Kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde 
düzenlenecek.
2. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolon-
ya veya el antiseptiği bulundurulacak.
3. “Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan 
yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafir-
lerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam 
siperlik bulundurulacak. İstenen yiyeceklerin önlemler 
dâhilinde bir görevli tarafından misafirlere verilmesi sağ-
lanacak.
4. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek 
makinası ve benzeri cihazların personel vasıtasıyla kulla-
nımına müsaade edilecek.
C) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması
1. Düğün mekânlarının temizliği günlük olarak yapılacak 
ve bu mekânlar düzenli olarak havalandırılacak.
2. Düğün mekânlarının temizliğinde özellikle sık dokunu-

lan yüzeylerin temizliğine azami düzeyde dikkat edilecek.
3. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kulla-
nacak.
4. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı 
sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde 
uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutu-
lacak. Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâ-
ğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması 
mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sa-
bun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak. 
El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.
5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların 
havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak 
şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak 
doğal havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistem-
lerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklim-
lendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacak.
D) DÜĞÜN YAPILACAK MEKÂNLARDA GÖREVLİ PERSONE-
LE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilenmesi sağla-
nacak.
2. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu 
veya antiseptiği bulundurulacak.
3. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı 
ölçümleri termal sensörlerle ya da temas-
sız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler 
günlük olarak kayıt altına alınacak ve 
asgari 14 gün süreyle saklanacak. Ayrıca 
personelin birlikte yaşadığı kişilerin de 
koronavirüs (COVID-19) açısından izlene-
bilmesi için personelden bu kapsamda 
bilgi alınacak.
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum 
sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar 
tıbbi maske takılarak COVID-19 yönün-
den değerlendirilmek üzere sağlık kuru-
muna yönlendirilecek.
5. Düğün mekanlarında çalışan personel 
için yeterli miktarda koruyucu ekipman 

bulundurulacak. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma 
alanının gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf 
siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacak (Maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maske-
nin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterile-
cektir.).
6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağ-
lanacak.
7. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli 
uyarılacak. (El hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 sa-
niye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun 
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanı-
lacağı hususu esas alınacaktır.)
8. Düğün mekânlarında görevli personelin tuvalet, din-
lenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına 
göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretleme-
leri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların 
kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun 
olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecek. 
Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfek-
siyonu düzenli olarak sağlanacak. Ayrıca buralarda alkol 
bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacak.
9. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Ko-
ronavirüs (COVID-19) semptomlarını görmesi halinde bu 
durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildi-
recek.
10. Düğün mekânının yönetimi tarafından personele be-
lirli periyotlar halinde ve herha
ngi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, ne-
fes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) 
halinde Koronavirüs (COVID-19) testi yaptırılacak. Sonuç-
lar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu 
pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı ol-
ması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyile-
şen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük 
takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı 
kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan 
personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlik-
le müsaade edilmeye

DÜğÜNLER, 1 TEMMuZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN, 
BELİRLENEN KuRALLARA uYGuN ŞEKİLDE BAŞLAYACAK.
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Haberin Baştarafı 1. Sayfada
Öncelikle ülkemizin iki denizine kıyısı bulunan bu çok özel ilinde Vali olarak hiz-
met etme onurunu bize yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Ba-
kanımıza şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu.
“Potansiyeli geniş bir il”
Balıkesir’in pek çok alanda geniş potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Vali 
Şıldak, “Balıkesir pek çok alanda sahip olduğu geniş potansiyel ile güçlü bir ka-
pasiteye sahip, tarımdan hayvancılığa, turizmden madenciliğe, sanayiden kül-
türe çok yönlü zenginlikleri bünyesinde barındıran biridir. Anadolu’nun kurtu-
luş mücadelesinde Kuvayi Milliye’nin doğduğu şehir olan bu güzel coğrafyada, 
Marmara’dan Ege kıyılarına uzanan verimli topraklarda yaşayan saygıdeğer in-
sanlarımıza hizmet edecek olmanın mutluluğunu, heyecanını sizlerle paylaşmak 
istiyorum” dedi.
 
“Yönetim anlayışımız halk odaklı olacak”
Yönetim anlayışı hakkında da bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, “Görevimizi Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tanımladığı şekilde, vatandaşımızın hizmetinde olma bi-
linciyle yürüteceğiz. Her zaman vatandaş odaklı, ona yakın ve her fırsatta halkın 
arasında bulunmaya gayret göstereceğiz. Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, 
hesap verebilir, verimli, etkili ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır. So-
runları dinlemeye açık, ulaşılabilir, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini 
kucaklayan bir çalışma modelini hayata geçirmek arzusundayız. Yönetim gele-
neğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvurarak, konuları tarafları ile ko-
nuşarak, görüşerek çözme gayreti içinde olacağız. Katılımcı bir anlayışla halkın 
içinde ve onun temsilcileriyle birlikte geniş bir işbirliği çerçevesinde çalışmak 
durumundayız. Her zaman ben yerine biz kültürünü yaygınlaştırmak ve ortak 
çözümlere ulaşmak daha uygun bir yol olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımı-
zın, milletvekillerimizin desteğiyle Büyükşehir Belediyemiz ve diğer yerel yöne-
timlerimiz, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının uyum ve koordinasyon 
içerisinde çalışması konusunda hassasiyet göstereceğiz. Bütün kamu kuruluşla-
rının halkımıza en verimli ve güler yüzle hizmet vermesi hususu en duyarlı ol-
duğumuz konuların başında gelmektedir. Yatırımların takibi, çalışmaların proje 
odaklı yürütülmesi, kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, hızlı ve sonuç 
odaklı çalışma ilimizde hedef olarak belirlediğimiz çalışma yöntemleridir. Eğitim, 
turizm, tarım ve sosyal projelere ağırlık verilmesinin ilimize katkı sağlayacağını 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberlik içinde Balıkesir’i geliştireceğiz”
Birlik ve beraberliğin önemine de değinen Vali Hasan Şıldak, “Bu yaklaşımlar çer-
çevesinde her şeyden önce birlik, beraberlik, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içeri-
sinde tesis edilecek bir çalışma ortamının en önemli unsur olduğunu belirtmek 
istiyorum. Bunu gerçekleştirmek, ilimizdeki huzurlu ve verimli ortamı daha da 
geliştirmek için üzerime düşen her türlü gayreti göstermek istiyorum. Bu amaçla 
hızlı bir şekilde Balıkesir ilini tanımak, çalışacağımız öncelikli hizmet alanlarını 
belirlemek üzere kapsamlı olarak bir takım çalışması ortaya koyma arzusunda-
yım. Zamanı en verimli şekilde değerlendirerek ilimize her türlü iş birliğine açık 
olarak katkı sağlamak temel amacımızdır” diye konuştu.

“İlk günkü heyecanla çalışacağım”
Vali Hasan Şıldak ilk çalışma gününde yaptığı açıklamayı, “Ülkemizin önündeki 
bir ideal olarak belirlenen 2023 hedeflerine ilimizi en güçlü şekilde ulaştırmak, 
bu yolda hep birlikte yürümek, bu yolculukta yan yana yürüyen herkese güç ve 
cesaret verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Balıkesir ilimizde göreve başlama-
nın mutluluğu ve heyecanının ilk günkü gibi hep daim olmasını diliyor, bütün 
vatandaşlarımıza en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum” diyerek tamamladı.

BALIKESİR YENİ VALİSİ, HASAN ŞILDAK, 
GÖREVİNE BAŞLADI.

YENİ VALİ : ''YÖNETİM ANLAYAŞIMIZ 
ADALETLİ, ŞEFFAF VE GÜLER YÜZLÜ 

OLACAKTIR'' DEDİ.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, normalleşme sürecinin her şeyin eskisi gibi olduğu 
anlamına gelmediğini belirtirken, “Yeni dönem, kontrollü bir sosyal hayatı gerek-
tiriyor. Yeni dönem, kuralları ve tedbirleri uygulamaya devam etmeyi gerektiri-
yor. Yeni dönem, dikkati elden bırakmamayı, yaşadığımız tedirgin dolu günleri 
unutmamayı gerektiriyor. Lütfen, hayatı kontrollü yaşayalım.  Lütfen tedbirleri 
uygulayalım.” dedi. 

Vali Hasan Şıldak’ın mesajı şöyle
“Saygıdeğer vatandaşlarımız,
Devletimizin salgın hastalıkla mücadelede gösterdiği kararlılık, uyguladığı etki-
li tedbirler, halkımızın da duyarlı yaklaşımı ile birleşince hepimizi umutlandıran 
sonuçlara ulaşmamızı sağladı. Bu sayede şimdi normalleşme sürecini yaşıyoruz. 
Ancak bu yeni süreç her şeyin eskisi gibi olduğu anlamına gelemiyor.
Yeni dönem, kontrollü bir sosyal hayatı gerektiriyor. Yeni dönem, kuralları ve ted-
birleri uygulamaya devam etmeyi gerektiriyor. Yeni dönem, dikkati elden bırak-
mamayı, yaşadığımız tedirgin dolu günleri unutmamayı gerektiriyor.
Lütfen, hayatı kontrollü yaşayalım !
Lütfen tedbirleri uygulayalım.
Caddede, meydanda, parkta, pazarda, markette, kafede, restoranda, işyerinde…
Bütün dış ortamlarda ve belirlenmiş olan yerlerde maske takalım.
Mesafe kuralına uyalım!
Kalabalıklardan, toplu ortamlardan kesinlikle uzak duralım!
Kendi sağlığımız veçevremizdeki bütün insanlar için biraz daha sabır,biraz daha 
anlayış.
Daha sağlıklı, daha güzel günlere hep birlikte ulaşalım inşallah”

BALIKESİR VALİSİ 
HASAN ŞILDAK, 

‘KONTROLLÜ HAYAT’ 
MESAjI YAYINLADI.

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğ-
retim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve 
bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek 
amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 
18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıt-
laması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde 
bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.

27-28 HAZİRAN 81 İLDE SOKAğA çIKMA YASAğI 
uYGuLANACAK
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Treylerli Çekici Kiralama 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 : 2020/321733

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 

10800 DURSUNBEY/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2666621294 - 2666622966
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği internet 
sayfası

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

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Treylerli Çekici Kiralama
b) Niteliği, türü ve miktarı : İş makineleri nakli için 24 saat esasına göre en az 40 ton 

taşıma kapasiteli 1 Adet Treylerli Çekici Kiralama ( 120 
Gün )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Orman 
Bölge Müdürlüğü ve diğer Orman Bölge Müdürlüklerine 
bağlı İşletmeler

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe 

başlanacaktır.

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

: 17.07.2020 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-teklifl erin açılacağı adres)

: Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü Bozyokuş Mahallesi 
İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat:2 10800 Dursunbey/
Balıkesir

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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çekici, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel 
kuruluşlar tarafından verilmiş, yük taşımacılığına ve / veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı 
Hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun durumda olduğuna dair, son muayene tarihinde 
geçerli olan karayolu uygunluk belgesine sahip olacak ve araçların ruhsatı, vizesi, zorunlu 
mali sorumluluk sigortası, “K” belgesi bulunacaktır.
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.
4.2. 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. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait 
bilgiler:
Kiralanacak treylerin asgari motor gücü 280 HP (veya eşdeğer birim),çekici istihap haddi en 
az 40 ton olacak, treylerin en az 2012 yılı ve üst modelleri olduğunu ispatlayan belgeler.
Kiralanacak treylerin Dorseli olacak ve Dorsesinin boyutları Caterpiller D7G dozerin rahatlık-
la binebileceği ölçülerde olacaktır, asgari boy 5,00 mt, en 2,60 mt.olması tercih edilecektir.
İsteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada ser-
best muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Kiralık olarak temin edilecek makine veya ekipman için ise noter onaylı en az 31/12/2020 
tarihine kadar geçerli olmak üzere kiralama sözleşmesi ve/veya kendi malı olan iş makineleri 
ile ilgili belgeler, üzerine ihale kalan yüklenici tarafından sözleşmeden sonra işe başlamadan 
önce İdareye teslim etmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.                                                      Devamı 5. Sayfada

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALAÇAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ECZANE
ZUHAL 
YARMA

Devlet Cad.
Kent Meydanı

662 62 62 

KAYA 
ECZANESİ

Sipahi Sokak

662 33 00

KORKMAZ 
ECZANESİ

Eminbey Cad.

662 12 88

GÜL
ECZANESİ

Bağlarbaşı 
Cad.

662 44 05

DURSUNBEY
ECZANESİ

Park Karşısı

662 17 54

YÜKSEL 
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 38 67

ÖZDEN
ECZANESİ

Bağlarbaşı 
Cad.

662 11 00

YELLİCE
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 13 07

AVCI
ECZANESİ

Bağlarbaşı 
Cad.

662 18 00

DURBAL
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 15 65
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Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. No: 1/A

DURSUNBEY/BALIKESİR
hakimiyetgazetesi@windowslive.com

Gazetemize
gönderilen yazılar
yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade
edilmez. İmzalı 

yazıların
sorumluluğu

sahibine aittir.

  Senelik Abone   : 100 TL.

  Tüzük  İlanı              : 200 TL.

  Zayi İlanı              : 10 TL.

  Kongre İlanı        : 300 TL.

  Fiatı                       : 30 Kr.

DURSUNBEY HAKİMİYET MATBAASI
TESİSLERİNDE  DİZİLMİŞ VE BASILMIŞTIR

SAHİbİ : MEHMET YARMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HATİCE YERlİTüRK
EdİTöR

İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHAbİRlER
CEMAL BAKIR

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

26 HAZİRAN 2020      CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1180713

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) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz kabak aşı-
sı nedeniyle damağımızda alıştığımızdan çok uzak bir tat bırakıyor. 
Daha dayanıklı olması ve yüksek verim almak için yapılan bu karpuz 
hilesi karpuz tutkunları için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Peki 
kabak aşısı yapılan karpuzları ayırt etmek için neye dikkat etmek 
gerekiyor? İşte iyi karpuz seçmek için bilinmesi gere-
ken o detay...

Aydın’da sezonun ilk karpuzları tezgah-
lardaki yerini almaya başladı. Bazı 
üreticiler, yüksek verim elde edip, 
dayanıklılık sağlamak için karpu-
za kabak aşısı yapıyor. Aydın’da 
14 yıldır karpuz satarak geçimini 
sağlayan Ergün Akar (52), ka-
bak aşılı karpuzu ayırt etmenin 
inceliklerini anlattı.
SICAKLIKLAR YÜKSELDİ, KAR-
PUZ SATIŞLARI ARTTI ANCAK...
Aydın’da mart ayında ekilen karpuzlar, 
hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. 
Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz 
satışlarında artış yaşanmaya başladı.
KARPUZLARIN YÜZDE 80’İNDE KABAK AŞISI KULLANILIYOR!
Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde 
üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih ettiği meyve haline 
geldi. Ancak, piyasadaki karpuzların yüzde 80’inin kabak köküne aşı-
lama yapılarak üretilmesi kalite ve tadını etkiledi.
İŞTE KABAK KARPUZU AYIRT ETME YÖNTEMLERİ
Aydın’da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), 
kabak karpuzu ayırt etmenin inceliklerini şöyle anlattı:

“Kabak aşılı karpuzun sapı kalın, göbeği derin olur. İçinde damarı 
vardır, sert olur. Çekirdek karpuz ise göbeği yuvarlak ve sapı incedir. 
Üretici, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu, kiloda ağır çektiği ve 

daha yüksek verim elde ettikleri için tercih ediyor. “
RAF ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

“Çekirdekli karpuzun raf ömrü kısadır. Çe-
kirdekli karpuz rafta kaldıkça içini çe-

ker. Çünkü suyuyla yaşıyor. Kabak 
aşılı karpuz ise daha uzun süre 
dayanabilir.”

Akar, şu an piyasada kabak kar-
puzun kalitesine göre kilosunun 1 
lira ile 1,50 lira, çekirdek karpuzun 

ise 2 ile 2,5 lira arasında satıldığını 
söyledi.

‘TERCİHİMİZ ÇEKİRDEK KARPUZ’

Çiçekçilik yapan Banu Eker de karpuz alırken, kabak 
aşılı değil, çekirdek karpuz almaya özen gösterdiklerini belirtip, 
şunları söyledi:

“Sağlıklı yaşam için çekirdek karpuzu tercih ediyorum. Kabak aşılı 
karpuz değil, çekirdek karpuz yemek istiyoruz.”

Melek Gürbüz ise lezzet olarak kabak aşılı karpuz yerine çekirdek 
karpuzu tercih ettiklerini söyledi.

YAZ AYLARININ VAZGEçİLMEZ MEYVESİ KARpuZ.
ŞİMDİ TAM ZAMANI.

İŞTE KABAK AŞILI KARpuZu AYIRT ETME YÖNTEMİ! 
İYİ KARpuZ SEçİMİ İçİN BuNLARA DİKKAT.
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BASIN İLAN KuRuMu BALIKESİR ŞuBESİ FARKINDALIğI ARTTIRMAK ADINA
“MASKESİZ DOLAŞMA VİRÜSE BuLAŞMA” BAŞLIKLI GÖRSEL YAYINLADI.


