
Hakimiyet Kayıtsız
Şartsız Milletindir.03 TEMMUZ 2020 CUMA        Fiyatı : 30 Kr.

 Yıl : 44    Sayı : 2906
Kuruluş Tarhi 
3 Eylül 1976

Bismillahirrahmanirrahim 
ALLAHIN DEDİĞİ OLUR
dursunbeyhakimiyet.com/

DURSUNBEYhakimiyet  44.YIL

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ OLARAK, YENİ VALİMİZ 
HASAN ŞILDAK, BEY'E HOŞGELDİNİZ ZİYARETİNE GİTTİK.

Son yayınlanan Valiler kararnamesi 
ile Balıkesir Valiliğine atanan ve geç-
tiğimiz hafta görevine başlayan yeni 
Valimiz Hasan Şıldak beyi Balıkesir ga-
zeteciler cemiyeti olarak, başkanımız 
Ramazan Demir başkanlığında hoş 
geldiniz yeni göreviniz hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunduk. Dursunbey HA-
KİMİYET GAZETESİ  sahibi Mehmet 
YARMA ve eski yazı işleri müdürü 
ecz. Zuhal YARMA ile birlikte katıldığı-
mız bu ziyarette, sayın Valimize başarı-
lar dileyerek, Allah yardımcınız olsun 
dedik. Ziyaret sırasında hoş sohbetin-
den faydalandığımız valimize, Balıke-
sir'imizin eyalet gibi bir vilayet oldu-

ğunu, Balıkesir vilayetinin yüzölçümü 
olarak 150 civarında yerleşim yeri ile, 
ormanları ile de Türkiyede iki orman 
işletmesi olan tek ilçe olduğunu söyle-
dik. Ve Dursunbey'imiz ile daha yakın-
dan ilgilenmesini, ÖZELLİKLE'DE ON 
SENEDİR BİTMEYEN DURSUNBEY 
YOLUMUZLA DA İLGİLENİRSE,  DUR-
SUNBEY HALKI OLARAK ÇOK MEM-
NUN OLACAĞIMIZI SÖYLEDİK.
Doğum yeri Edremit olan ve aslen ça-
nakkale Ayvacıklı ve kırsal bölge insanı 
Valimiz, Dursunbey eski kaymakamı 
İbrahim Küçük beyinde yakın arkadaşı. 
Yeni Valimizi çok sevdik. Allah yardım-
cısı olsun inşaallah.        Mehmet Yarma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ''Balıkesir'de Ulaşımın Konforu Yükselecek
ULAŞIM KONFORUNA 

ÖNEM VERİYOR
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Balıkesir ili Dursunbey İlçesi taşımalı kapsamındaki İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin taşıma 
merkezlerine geliş gidiş taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/318719

1-İdarenin
a) Adresi : Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Bozyokuş Mahallesi 

İsmail Dayı Cad. No:44 Hükümet Konağı Zemin Kat) DURSUNBEY/ 
BALIKESİR) 10800 DURSUNBEY/BALIKESİR

b) Telefon ve faks 
numarası

: 2666622309 - 2666621859

c) Elektronik Posta Adresi : dursunbey10@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi

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

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim 

kapsamındaki 44 kısımdan oluşan yerleşim birimindeki 573 
öğrencinin 13 (İlkokul+Ortaokul) taşıma merkezine 191 gün 
(çalışma Takvimi çerçevesinde) 44 araç ile geliş-gidiş taşınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Balıkesir ili Dursunbey ilçesine bağlı yerleşim birimlerinden ve 
Planlama kapsamındaki Kepsut ilçesi ve Bursa M.Kemalpaşa 
ilçesindeki mahallelerden İlçemizdeki 13 (İlkokul ve Ortaokul olmak 
üzere) taşıma merkezine taşıma yapılacaktır.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 25.06.2021

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No: 44 (Hükümet Konağı) 

Dursunbey-BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 28.07.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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 kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki 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.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya özel sektörde; Öğrenci Taşımacılığı, Personel 
Taşımacılığı, Hasta taşımacılığı,işçi taşımacılığı, Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı, Şehirlerarası 
Yolcu Taşımacılığı işleri ayrı ayrı kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fi yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifl er, ihale tarih ve saatine kadar Dursunbey İlçe Milli Eğitim Taşıma Bürosu adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklifl erini, Birim fi yatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fi yatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fi yat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklifl erin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.    Devamı 3. Sayfada

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DURSUNBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

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

KAYIP İLANI
B ve A2 Sürücü belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Ahmet TEKİN
Üçeylül Mah. Esentepe Mevki DURSUNBEY
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Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                   Basın : 1184367

Baştarafı 2. Sayfada
14.Diğer hususlar:
Teklifi  sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 
istenecektir.

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid 19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı 
ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kuralları koyarak uygulamalarını ta-
kip etmeyi sürdürüyor.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu 
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faa-
liyetlerin sürdürülmesi sağlanıyor.  Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek 
hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve 
müşteriler için uyulması gereken kurallarda belirlendi.

Bayramda Yoğunluk Yaşanmaması için önlemler alınacak
“Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her 
bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin giri-
şinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorum-
luları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim ye-
rinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecek, Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde 
yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen 
kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şe-
kilde planlanacak, Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe 
günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 
tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde 
bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyo-
nuna bildirecektir.”

Yol Kenarları ,Park ve Baçeler Yasak!
“Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile 
hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecek, Her kur-
ban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen 
kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacak, Kurban sahiplerinin kurban kesim yer-
lerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban 
sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe 
kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecek, Kurban kesim yeri ola-
rak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, 
park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilme-
yecek”

KuRBAN BAYRAMI 
ÖNCESİNDE İL GENELİNDE 

ÖNLEMLER ALINIYOR.
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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Koyunları telef olan Çelikel çiftinden Cumhurbaşkanına teşekkür  Dursunbey il-
çesmizde yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan vatandaşı telefonla ara-
yarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye 16 adet 

koyun hediye etti. Yeni koyunlarını otlatan Ali Rıza Çelikel ve eşi Havva Çelikel, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler.   Geçtiğimiz günlerde Dursunbey’e 
bağlı Aziziye mahallesindeki arazide otlattığı koyunları yıldırım çarpması sonucu 
telef olan Ali Rıza Çelikel, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen 
telefon ile büyük sürpriz yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak geçmiş olsun 
dileklerini ilettiği aileye 16 adette koyun hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından hediye edilen koyunları alıştırmak için komşulardan aldıkları emanet 
koyunlar ile bugün sabah saatlerinde araziye çıkan aile , Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın kendilerini arayarak teselli ettiğini ifade eden Ali Rıza Çelikel ; “Cumhur-
başkanım aradı. Koyunlar geldi mi diye sordu. Geçmiş olsun diyerek üzülmeyin 
dedi. Allah Başımızdan eksik etmesin. Bin kere Allah razı olsun” dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın konuştuğu Havva Çelikel ise “Cumhurbaşkanımız bize hem 
analık hem babalık yapıyor. Koyunları yeni almıştık bir yıl önce. Eşim koah has-
tası. Ona bişey olur diye bende sürekli başındayım. Aylığımız olmadığı için bu 
hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz. Cumhurbaşkanım ben başınızda varken kork-
mayın dedi. Her şeyinize yetişirim dedi. Allah bin kere razı olsun. O olmasaydı 
işimiz çok zordu. Yıkılmıştık, koyunları getirdi diye çok sevindim yeniden” dedi. 
Yeni koyunlarının mutluluğunu yaşayan Çelikel ailesi olayın ardından tüm devlet 
kurumlarının harekete geçtiğini ve kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

YILDIRIM DüŞMESİ SONuCu KOYuNLARI  TELEf OLAN 
ÇELİKEL ÇİfTİ CuMHuRBAŞKANININ HEDİYE ETTİĞİ  16 ADET 

KOYuN İÇİN CuMHuRBAŞKANINA TEŞEKKüR ETTİ.

SINAV  VE  SALGIN YİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRDİ, 
COVİT - 19 SALGIN HASTALIĞI NEDENİYLE ERTELENEN, LİSE 

VE üNİVERSİTELERE GİRİŞ SINAVLARI 
20- 21 VE 27 - 28 HAZİRANDA YAPILDI.

BALIKESİR VE DuRSuNBEY CADDELERİ BOMBOŞ 
GüVERCİNLERE KALDI.

Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle geçtiğimiz üç ay içerisinde hafta sonları 
ve 23 Nisan - 19 Mayıs ve Ramazan bayramlarında uygulanan uzun süreli sokağa 
çıkma yasakları tam bitti derken şimdide bir erken bir ileri alınan anadolu ve fen 
liselerine giriş sınavları ile üniversite giriş sınavları nedeniyle sınavların yapıldığı 

21 - 22  - 27 --28 Haziran tarihlerinde iki hafta sonu üst üste cumartesi ve Pazar 
günleri kısmen sokağa çıkma yasağı uygulandı. 
Bu yasağı fırsat bilerek bizde Balıkesir'in, Dursunbey'in boş cadde ve meydan-
larından sizlere sunmak için görüntüler aldık.                                    Mehmet Yarma

MİLLİ KUVVETLER CADDESİ

PAŞA CAMİİ MEYDANI

HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ

SÜMERBANK MEYDANI

BALIKESİR GİRİŞİ

PAŞA CAMİİ CADDESİ
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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

03 TEMMUZ 2020      CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Son aylarda yaşadığımız Covid-19 pandemisi hayatımızda pek çok değişime ne-
den oldu. Artık sosyal mesafe, maske kullanımı ve belirli hijyen kuralları bizim 
için vazgeçilmez. Maske takarken bazı cilt problemleri ile de karşılaşabiliyoruz. 
Özellikle sıcak havalarda artan cilt sorunlarını Dermatolog Uzm. Dr. Şale Kutsal 
Yılmaz'a sorduk. Maskenin hayati önem taşıdığının altını çizen Yılmaz, maske kul-
lanırken cilt sorunlarından korunmanın yollarını anlattı.

Koronavirüs ile mücadelede alacağımız basit önlemler hem kendimizi, hem de 
çevremizdeki insanları korumak adına çok değerli. Yeterli korumanın yapılama-
dığı ülkelerde vaka sayılarının hızla arttığını ve sorunların ne kadar büyüdüğünü 
birlikte görüyoruz.

Maske kullanımı, korunma tedbirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Virüsün ya-
yılmasını, kişiden kişiye bulaşmasını azaltıyor.

Tabii ki bu konuda dikkat edeceğimiz bazı konular var. Peki nedir bunlar?
Maske kullanırken cildi korumanın yolları

Kullandığımız maskeler yüzümüze uygun şekilde takılmalı. Çok sıkı ya da çok 
gevşek olmamalı. Burun ve ağız kısmını tam olarak kapatmalı.

Maskeyi takarken veya çıkarırken ellerimizin temiz olmasına özen göstermeliyiz.

Maskemizin yeterli koruma sağlayabilecek özelliklere sahip olmasına ve temiz 
kullanmaya dikkat etmeliyiz.

Maske kullanımı sırasında cilt temizliğine ve nemlendirmeye önem verilmelidir. 
Cilt sabah ve akşam doğru bir şekilde temizlenmeli. Sonrasında yumuşak yapıda, 
su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirilmelidir.

Yaz aylarında yoğun makyaj uygulamaları yapmamak, yoğun fondötenlerden 
kaçınmak sizi daha rahat hissettirecektir. Daha ince yapıda fondötenler veya 
renkli güneş koruyucular tercih edebilirsiniz.

Ayrıca güneş koruyucu kullanmaya özen göstermek, ciltteki ton farklılıklarını, 
lekeleri önleyecektir. Yağsız, yoğun olmayan bir güneş koruyucu kullanılabilir. 
Pratik olması açısından nemlendirme ve güneş koruma özelliklerini bir arada bu-
lunduran ürünler de tercih edilebilir.

Covid-19 ile ilgili korunma tedbirlerine uymamak bize sonrasında telafisi olma-
yan üzüntüler yaşatabilir. Bu nedenle hepimizin bunlara uyma konusunda titiz 
davranması, sorumluluk sahibi olması gerekir.

MASKE KuLLANIRKEN CİLDİMİZİ 
NASIL KORuRuZ? İŞTE uZMANINDAN 

TAVSİYELER...

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ormanların geleceğini tehlikeye sokan et-
kenlerin başında şüphesiz yangınlar geliyor. Orman yangınlarını önlemek için 
alınması gereken önlemler neler?

Ormanlar, orman yangınlarına yabancı değildir, doğal olarak da yıldırım vb. çok 
farklı nedenlerle yangın çıkabiliyor. Dolayısıyla insanlar olmasa da ormanlarda 
yangın olacaktır. Ancak insan faktörü yangın sayısını artırıyor. İşte bu durumda 
yangınları önleme ve zararlarını azaltmak hususunda modern ve profesyonel 
ormancılık anlayışı devreye girmelidir. Yani idarenin bir takım tedbirler alması 
gerekiyor. Orman yangınlarının önlenmesi için; koruyucu tedbirler ve önleyici 
tedbirler alınabilir.
Orman yangınlarını daha ortaya çıkmadan önlemek için alınacak tedbirleri mad-
deler halinde sıralayacak olursak;

1- Orman Genel Müdürlüğü, yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip et-
kin önlemler almalı.

2- Ormanda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri yanık olarak atılmamalıdır.

3- Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi bo-
yunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurul-
malıdır.

4- Yangın riskinin yükseldiği kurak mevsimlerde gerek duyulursa ormana giriş ve 
çıkışlar yasaklanmalıdır.

5- Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır.

6- Orman yangınlarında görev yapacak personele yangınla mücadele konusun-
da gerekli eğitim verilmelidir.

7- Özellikle yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka eği-
tici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir.

8- Yangına zamanında müdahale önemli. Bir yangın durumunda 177 yangın ih-
bar hattına zaman kaybetmeden haber verilmelidir.

ORMAN YANGINLARI MEVSİMİ BAŞLADI
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ARSA
DAİRE

MÜSTAKİL EV
TARLA
BAHÇE

İŞYERİ ALIM   -SATIM
İŞLERİ.

DAİRE VE İŞ YERİ KİRALAMA
KOMİSYONCULUK,
GAYRİ MENKUL, 

ALIM SATIM İŞLERİ, 
DEĞERİ İLE ALINIR SATILIR.

0 266 662 11 86
0 532 341 84 15
0 536 919 44 68

AVuKATLAR ÇOKLu BARO YAPILANMASINA KARŞI 
PROTESTO YüRüYüŞLERİ VE GÖSTERİLERİ YAPIYORLAR.

BIRAKIN YÜRÜSÜNLER, SOKAKLAR YÜRÜMEKLE AŞINMAZ. 
SÜLEYMAN DEMİREL. BAŞBAKAN -  9. CUMHUR BAŞKANI..

 EĞER ÇOKLU BARO UYGULAMASINA GEÇİLİRSE,  
İLERİKİ YILLARDA HUKUK SİSTEMİ ZARAR GÖREBİLİR.
 12 EYLÜL 1980 YILINDAN ÖNCE, POLİS TEŞKİLATI ,
POL - DER VE POL - BİR DİYE BÖLÜNDÜĞÜ İÇİN EMNİYET 
SİSTEMİ ZARAR GÖRMÜŞTÜ.
 12 EYLÜL 1980 DEN ÖNCE ÖĞRETMENLER, TÖB - DER 
- TÖB - BİR DİYE BÖLÜNDÜĞÜ İÇİN EĞİTİM SİSTEMİMİZ 

ZARAR GÖRMÜŞTÜ.
 ŞİMDİ DE ÇOKLU BARO SİSTEMİ OLURSA HUKUK 
SİSTEMİ ZARAR GÖREBİLİR.
 ÇOKLU BARO OLURSA İLERKİ YILLARDA, HAKİM VE 
SAVCILARIMIZ DA RESMEN OLMASA BİLE KALBEN BU 
AYRI AYRI BAROLARDAN TARAFA YÖNELİRLERSE, 
 MAHKEMELERİMİZ İÇİN ASIL TEHLİKE 
O ZAMAN BAŞLAR.        MEHMET  YARMA.

BELEDİYEMİZDEN YAPILMASI İSTENEN KÜÇÜK RİCALAR. BİR AN ÖNCE YAPILIRSA İSTEK SAHİPLERİ ÇOK TEŞEKKÜR EDECEKLER
1 - GARAJ KAHVESİ YANI ESNAFLARI İLANLARI DUYMUYORUZ, BELEDİYE HOPARLÖRÜ İSTİYORUZ DİYORLAR.

2 - HAKİMİYET GAZETESİ PERSONELİ, BELEDİYE ÖNÜ PARKTAKİ GÜLLER BUDANMADIĞI İÇİN GÜLLER AÇMIYOR. 
GÜL BUDANDIKÇA AÇAR BİLGİLERİNİZE.


