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Balıkesir seçim sonuçları saat 17.00'de sandıkların ka-
panıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte belli olmaya 
başladı. Peki, Balıkesir Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ne oldu? Partilerin 
ve adayların Balıkesir oy oranı yüzde kaç? İşte Balıke-
sir seçim sonuçları .. Balıkesir 11 ilçede Erdoğan, 9 il-
çede Kılıçdaroğlu önde. Balıkesir seçim sonuçları saat 
17.00'de sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle 
birlikte belli olmaya başladı. Balıkesir'de Cumhurbaş-
kanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçla-
rında farklı oy oranları ortaya çıktı. Cumhur İttifakı mil-
letvekilliğinde birinci parti olurken, Cumhurbaşkanlığı 

seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçda-
roğlu yüzde 48,56 ile 1. sırada yer aldı. Türkiye gene-
li  Kılıçdaroğlu'na oy farkı atan Recep Tayyip Erdoğan, 
Balıkesir'de 3.4 puan geride kaldı. 
İŞTE BALIKESİR SON DURUM
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Altıey-
lül, Karesi, Dursunbey, Kepsut,  İvrindi, Bigadiç. Sın-
dırgı, Havran, Gönen, Balya ve Savaştepe ilçelerinde 
Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.                   
Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Susurluk, 
Bandırma, Erdek, Manyas, Marmara, Edremit, Gö-
meç, Burhaniye, Ayvalık ilçelerinde önde çıktı. 

14 MAYIS PAZAR GÜNÜ YAPILAN 28. DÖNEM 
MİLLETVEKİLLERİ SEÇİMLERİ  TAMAMLANDI.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE R. TAYYİP ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU, 
     YÜZDE 50'LİK OY BARAJINI AŞAMADIKLARI İÇİN SEÇİMLER 2. TURA KALDI.
2. TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 28 MAYIS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK.
    BALIKESİR'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE,
CHP + İYİ PARTİ (MİLLET İTTİFAKI) 1. OLURKEN -  AKP + MHP (CUMHUR İTTİFAKI) 2. OLDU.
BALIKESİR'DE MİLLET İTTİFAKI ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU, % 48.67 (431,015)  OY ALARAK  BİRİNCİ OLDU.
BALIKESİR'DE  CUMHUR İTTİFAKI ADAYI  R.TAYYİP ERDOĞAN %45.07 (399 145)  OY ALARAK 2. OLDU.
BALIKESİR'DE AK PARTİ, %34,66 - 315,668 OYLA  4 MİLLETVEKİLİ - CHP %31,47 - 286,612 OYLA  3 MİLLETVEKİLİ
 İYİ PARTİ % 14,6 - 133.015  OYLA 1  MİLLETVEKİLİ - MHP %8,19 - 74.620 OYLA  1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDILA.

DURSUNBEY KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI.
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Türkiye genelinde milyonlarda seç-
men Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
killiği seçimleri için sandık başına gitti. 
Milletvekilliği seçimlerinde saat 06.20 
itibariyle sandıkların yüzde 98.3'ü açıl-
dı. Peki 2018 seçimleriyle karşılaştırıl-
dığında hangi partinin hangi illerde 
oy sayısı düştü, hangi illerde oy sayısı 
yükseldi? 

AK Parti’nin oyları 75 ilde düşerken, 
6 ilde arttı. 
MHP’nin oyları 45 ilde düştü, 
36 ilde yükseldi. 
CHP’nin oyları 17 ilde düşerken, 
64 ilde ise arttı. 
İYİ partinin oyları 48 ilde düştü, 
33 ilde arttı. 

PARTİLERİN OYU 
HANGİ İLLERDE DÜŞTÜ 

HANGİ İLLERDE YÜKSELDİ? Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 
ardından Balıkesir Seçim Sonuçları için son veriler ile birlikte Balıkesir 9 milletve-
kilinin partilere dağılımı belli olmaya başladı. Balıkesir'in 20 ilçesinde 990 bin 605 
seçmen 3 bin 322 sandıkta oy kullandı. Balıkesir'de seçime katılım oranı rekor 
düzeyde yüzde 91.42 olarak gerçekleşti. Saat 23:20 itibariyle sandıkların yüzde 
98'i açıldı. Son durum şöyle:       
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için milyonlarca seçmen sandık 
başına gitti.
Balıkesir'de 990 bin 605 seçmenin yüzde 91.42'si sandık başına giderek oylarını 
kullandı Saat 23.20 itibariyle Balıkesir'de 3 bin 332 sandıktan 3 bin 241'i açıldı.
Cumhur İttifakı geçerli oyların yüzde 44,94'ünü alırken, Millet İttifakı ise yüzde 
46,49'unu aldı
Buna göre, Balıkesir 9 milletvekilinin dağılımı şöyle:
AK Parti: 4 - CHP: 3  - İYİ Parti: 1  - MHP: 1

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ 
DAĞILIMI BELLİ OLDU. 

İŞTE YENİ VEKİLLERİMİZ.

CHP, Balıkesir'de 4. milletvekilliğini çok az bir oy farkı ile MHP'ye kaptırırken, bazı 
ilçelerde seçim kurullarına itirazda bulundu ve oyların yeniden sayılmasını istedi.
CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, 14 Mayıs’taki seçimlerde çok az bir oy farkı ile dör-
düncü milletvekilliğini MHP'ye kaptırdıklarını belirtirken, 'İl Seçim Kurulu’ndan 
aldığımız sonuçlara göre 907 oyla bir milletvekilliğini kaybettik. İlçe başkanla-
rımız sorunlu bazı sandıklar için itirazlarını yaptı. Yurt dışı oyların sayımının bit-
mesini de bekliyoruz. Bu konuda önemli bir umudumuz var. 4. milletvekilliğini 
almak gibi bir beklentimiz var. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız' dedi.
Seçim gecesi AK Parti ve MHP'nin sayım sonuçlarını geciktirmek için bir çok yer-
de itirazda bulunduğunu anımsatan Köybaşı, 'Biz doğru sonuç alma adına itira-
zımızı yapıyoruz. Laf olsun diye itiraz etmenin bir anlamı yok. Sağlıklı bir sayımla 
sonucun değişebileceğine inanıyoruz. Sonuç değişmezse, kesinleşirse de seç-
menin tercihine saygı duyarız" dedi.
CHP'nin 4. sıra milletvekili adayı Seval Bozkurt da Ayvalık, Erdek ve Dursunbey'de 
bazı sıkıntılar yaşandığını, gerekil itirazları yaptıklarını ve sandıkların yeniden sa-
yılmasını istediklerini söyledi, (balikesir24saat.com)

CHP'DEN 4. VEKİLLİK İÇİN 
SEÇİM KURULUNA İTİRAZ
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BALIKESİR 
ÜNİVERSİTESİ'NDEN 

UKRAYNA İLE 3 ANLAŞMA.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Ukrayna’da yer alan Sumy State Pedagogical Uni-
versity, Cherkasy State Technological University ve Ukrainian State University Of 
Chemical Technology-Dnepropetrovsk arasında uluslararası iş birliği anlaşması 
imzalandı.
    Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Ukrayna’da yer alan Sumy State Pedagogical 
University, Cherkasy State Technological University ve Ukrainian State University 
Of Chemical Technology-Dnepropetrovsk arasında uluslararası iş birliği anlaş-
ması imzalandı.
Yapılan anlaşmalar, çevrim içi imza töreninde BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğur-
lu ve iş birliği yapılan üniversitelerin Rektörleri tarafından imzalandı.
BAÜN Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULAUM) koordine-
sinde gerçekleştirilen anlaşmalar ile kurumlar arasında akademik iş birlikleri ile 
öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Anlaşmalar çerçevesinde BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun katılımıyla dü-
zenlenen imza törenine, Sumy State Pedagogical University Rektörü Prof. Dr. Yu. 
O. Liannoi, Cherkasy State Technological University Rektörü Prof. Dr. Oleh Hryhor 
ve Ukrainian State University Of Chemical Technology-Dnepropetrovsk Rektö-
rü Prof. Dr. Kostiantyn Mihhailovich Sukhyi çevrim içi olarak katıldı. Programda, 
Cherkasy State Technological University adına Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aydın 
Novruzoglu Novruzov ve Sumy State Pedagogical University adına üniversite üst 
yönetiminden Doç. Dr. Olga Skyba ile BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet 
Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN ULAUM Müdürü 
Doç. Dr. Seda Şahin ve Balıkesir MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Okuyan da 
hazır bulundu.
İmza töreninde, yapılan anlaşmaların kurumlar için hayırlı olması temennilerinde 
bulunan Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, çalışmalarda emeği geçen üniversite per-
soneline de teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite için uluslararası 
iş birliklerinin önemine değinirken, uluslararasılaşma çalışmaları sürecinde farklı 
kurumlarla iş birliği anlaşmalarının devam edeceğini belirtti. Törende iş birliği 
yapılan üniversite Rektörleri de anlaşmalar dolayısıyla memnuniyetlerini ifade 
ederek, iyi dilek temennilerinde bulundu.

16 MAYIS 2023  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç aday da yeterli oy sayısına ulaşama-
dı. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre olası ikinci tur, 
28 Mayıs’ta yapılacak.
Nefes nefese geçen seçimin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifa-
kı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.36, Millet İttifakı’nın adayı Ke-
mal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.99 oy alınca olası ikinci tur hesapları başladı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre ikinci tur 28 Mayıs’ta 
yapılacak.
Propaganda dönemi 15 Mayıs'ta başlıyor
Buna göre Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir neden-
le seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre bugün saat 
17.00’de sona erecek.
Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi 
buna göre teselsül ettirilecek.
15 Mayıs itibarıyla ikinci tura kalan adaylar için propaganda dönemi başlayacak.
18 Mayıs’ta itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak
Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapıla-
cak itiraz süresi de aynı gün saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca 
en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.
16 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim 
kuruluna yapılacak itiraz süresi ise saat 17.00’de son bulacak ve yapılan itirazlar il 
seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya 
yapılacak itiraz süresi 17.00’de sona erecek.
İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇ-
SİS’e işlenmesine başlanacak.
Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu 
ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.
18 Mayıs’ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan 
itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak
19 Mayıs’ta YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve tele-
vizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
20 Mayıs’ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
24 Mayıs’ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
24 Mayıs itibarıyla adayların radyo ve televizyon propaganda konuşmaları baş-
layacak.
Seçim propaganda dönemi 27 Mayıs’ta saat 18.00’de sona erecek.
İkinci turda oy verme günü 28 Mayıs olacak.
29 Mayıs’ta cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.
1 Haziran'da her şey belli olacak
Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapıla-
cak itiraz süresi aynı gün 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim ku-
rullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs’ta ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim 
kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a 
kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs’ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya 
yapılacak itiraz süresi sona erecek.
1 Haziran’da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapı-
lan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
Kesin seçim sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan 
edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

İKİNCİ TUR SEÇİM SÜRECİ 
NASIL İŞLEYECEK.

FARUK DURUKAN’DAN 
HAVACILIKTA ÇIĞIR AÇACAK 

BİR BULUŞ DAHA.
Milli ve yerli teknolojilerin sayısı gün ve 
gün artarken, Ar-Ge Firması Sahibi Faruk 
Durukan yaptıkları çalışma ile havacılık-
ta kullanılan hafif malzemelerinin daya-
nıklılığının 30 kat arttığını ifade etti.
Yaptıkları çalışma ile havacılık sektörün-
de kullanılan hafif metallerin dayanıklılı-
ğının 30 kat artırmayı başardıklarını ifa-
de eden Durukan “Bizim bu çalışmamız 
havacılıkta kullanılan hafif elementler, 
alüminyum, magnezyum, titanyum, zir-

konyum malzemelerin bunların birbirine karışmış kompozit malzemeleri bunlar 
havacılıkta kullanılan hafif elementlerdir. Bizim yapmış olduğumuz son çalışma 
dünya Dünya Bilim Literatürüne girmiş durumda. Bu çalışmamız bizim ülkemiz-
de üretilen milli malzememiz kabul ettiğimiz borun sodyum pentaborat anhid-
rat olarak üretildi. Biz bu çalışmayla daha evvel netron ışınlarını da durdurmayı 
başarmıştık. Havacılıkta kullanılan hafif elementleri 30 kat daha direncini arttıra-
bilecek çalışma tamamlandı ve dünya bilim literatürüne girdi” dedi.
Yapılan bu çalışma ile uçak ve helikopterlerde gövde ve motorların zorlu basınç-
lar ve G kuvvetleri karşısında daha güçlü bir hale geleceğini ifade eden Durukan, 
“Bu şu demek oluyor. Dünya artık daha güvenilir uçaklar. Daha kuvvetli uçak-
lar yapılabilme, daha hızlı uçaklar yapılabilme. Biliyorsunuz havacılık teknolojisi 
malzemecilikle gelişmekte teknolojilerden biri. Bizim yaptığımız bu çalışma da 
havacılıkta kullanılan hafif elementlerin direncini 30 kat arttı. Bu arttırma daha 
kaliteli malzemelerin yapılmış olması bizim Türkiye’den bundan sonra teknoloji 
satacak duruma geldiğimizi ispat eden bir çalışmadır bu. Bunu da başarıyla ta-
mamladık” dedi.
Yerli ve milli teknolojiler için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Faruk Du-
rukan, “Bizim çalışmamız dünyanın yapamadıklarını yapmak. Yaptıklarını daha 
ileri götürmek Türk ARGE’sinin dünyasında var olduğunu göstermek. Biz bu yol-
da çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kent-Kır Nüfus İstatistikleri’ni paylaştı. 
Buna göre, Türkiye’nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1,6'sını oluşturan 
yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıy-
la 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşamaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun 
yüzde 67,9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ediyor. Kır olarak sınıflandı-
rılan ve Türkiye yüzölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde top-
lam nüfusun yüzde 17,3'ü ikamet ederken, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan 
ve ülke yüzölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun 
yüzde 14,8'inin ikamet ettiği görüldü.

YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 30,1'İ KIRSALDA YAŞIYOR
Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflan-
dırılan yerlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkeklerin, yüzde 50,3'ünü 
ise kadınların oluşturduğu görüldü. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerler-
de ikamet edenlerin yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar; kır olarak 
sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 
48,6'sını kadınlar oluşturdu. Ülkemiz toplam nüfusunun yüzde 9,9'unu oluşturan 
65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerle-
rinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 14,6'sını orta yoğun kent olarak 

sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluştururken; yüzde 55,3'ünü ise yoğun kent 
olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluşturdu. Türkiye nüfusunun yüzde 
68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent 
olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 69,2 oldu. Bu yaş grubun-
daki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet 
edenlerin oranı yüzde 14,7 iken; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenle-
rin oranı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti.

ARTVİN’İN KIRSALINDA YAŞAYAN SAYISI ARTTI
Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu nüfusun yüzde 69,7'sinin yoğun 
kent olarak sınıflandırılan yerlerde, yüzde 15,3'ünün orta yoğun kent olarak sınıf-
landırılan yerlerde ve yüzde 15'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği 
görüldü. Yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranının en fazla 
olduğu il İstanbul oldu. ADNKS, 2022 sonuçlarına göre en yüksek nüfusa sahip il 
olan İstanbul'da ikamet edenlerin yüzde 96,4'ünün yoğun kent, yüzde 2,7'sinin 
orta yoğun kent ve yüzde 0,9'unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 
yaşadığı görüldü. Türkiye'nin ikinci büyük nüfusuna sahip il olan Ankara'da ika-
met edenlerin yüzde 88,3'ünün yoğun kent, yüzde 7,6'sının orta yoğun kent ve 
yüzde 4,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü. Nü-
fus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de ikamet edenlerin ise 
yüzde 78,6'sının yoğun kent, yüzde 12,2'sinin orta yoğun kent ve yüzde 9,1'inin 
kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

NÜFUSUN EN AZ OLDUĞU İL KİLİS
Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerdeki nüfusun oranının en fazla ol-
duğu il Artvin oldu. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 
ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 58,1 ile Artvin, 
yüzde 57,9 ile Bayburt ve yüzde 57,3 ile Sinop oldu. Diğer yandan orta yoğun 
kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en az 
olduğu iller ise sırasıyla yüzde 1,6 ile Kilis, yüzde 2,7 ile İstanbul ve yüzde 6,5 ile 
Eskişehir oldu. Kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranının en fazla 
olduğu il Ardahan oldu. Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden 
nüfusun oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,4 ile Ardahan oldu. Ardahan ili-
ni yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın izledi. Kır olarak sınıflandırılan 
yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise sırasıyla yüzde 0,9 ile 
İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN YÜZDE 67,9'U ŞEHİRDE YAŞIYOR.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Termina-
li’nin karşısında bulunan 17 bin metrekare alana yapılacak tesise tarım kampüsü 
kuracak.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Karesi ve Altıeylül İlçe Müdürlüklerinin yanı sıra 
içerisinde oda, birlik, kooperatif temsilcilliklerinin bulunacağı Tarım Kampüsü 
kurmak için kolları sıvadı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ile İdari ve Mali 
İşler Şube Müdürü Muhterem Aycan, Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Termanali’nin 
karşısında bulunan 17 bin metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak tesisin 
yerinde incelemelerde bulundu. Altıeylül ve Karesi İlçe Tarım Müdürlüklerinin 
yer alacağı tesisin içinde ayrıca tarım ve hayvancılık alanındaki oda, birlik, koope-
ratif temsilciliklerin yer alacağı, çiftçilerin tek alanda tüm işlemlerini yapabileceği  
Tarım Kampüsü kurulacak.

BALIKESİR'DE TARIM 
KAMPÜSÜ HAYATA GEÇİYOR.

DURSUNBEY BELEDİYESİ 
PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE ÇEVRE 
DÜZENLEMELERYLE 

YAZA HAZIRLANIYOR.
Dursunbey genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarımızda çevre temizliği, çiçek 
bakımı ve çim biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor...



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                       : 2 T.L.

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

16 MAYIS 2023  -  SALI VE  CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE
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Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey’e 
35 kilometre uzaklıktaki, geçmişi 600 yıl öncesine 
dayanan ve 1940’lı yıllarda bağlı olduğu Mustafa-
kemalpaşa’dan ayrılarak Dursunbey’e bağlanan Kar-
yağmaz’ın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınması için 
çalışmalar tamamlandı.
Türkiye’de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonra-
sı, 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönüm 
arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı. Pro-
je kapsamında 404 konut, köy konağı, iki tip olmak 
üzere 100 ahır, okul, cami, yol, içme suyu, kanalizas-
yon ve yağmur suyu inşası yapıldı.
Beş yılın sonunda proje kapsamında yapılan 164 
metrekarelik iki katlı 3+1 bahçeli konutlar, hak sahip-
lerine teslim edildi.
Teslimin ardından Mustafakemalpaşa’ya gitmek için 
gün sayan 25 hane halkı, mahallelerinde Cumhur-

başkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimi’nde son kez oy kullandı.
Anılarını geride bırakıp yeni evlerine gidecekler
Karyağmaz Mahallesi Muhtarı Sami Doğdu, mahal-
lenin yerinde kalkınamayacağından dolayı alınan 
taşınma kararı sonucu birçok kişinin yeni evlerine 
taşındığını söyledi.
Söz konusu 25 hanedeki kişilerin hayvanları olduğu 
için bir süre daha mahallede kalacağını fakat daha 
sonra gideceğini belirten Doğdu şöyle konuştu:
“Biz de en kısa sürede taşınacağız. Bu seçim bizim 
köyde geçireceğimiz son seçimimiz, hayırlısıyla in-
şallah güzel bir şekilde geçiririz. Bundan sonraki 
seçimlerde de yeni mahallemizde ömrümüz varsa 
tercihlerimizi orada yapacağız. Karyağmaz köyü-
müzde birçok anımız var, köyde 40 yıldır seçimlere 
katılıyorum. Oylarımızı hep burada kullandık. Bizim 

için farklı bir anı.”
Mahalle sakinlerinden 42 yaşındaki Beytullah Civa 
da babasının Mustafakemalpaşa’ya taşındığını, ken-
disinin de yakın zamanda gideceğini aktardı.
Karyağmaz’da seçim için son kez oy kullanacağını 
ifade eden Civa, “Bundan sonraki oylarımızı Bursa’da 
kullanmaya devam edeceğiz. Yıllarca yaşadığımız 
köyümüzde son oylarımızı kullanmanın bir heyeca-
nını yaşıyoruz.” dedi.
İlk defa oy kullanacak 18 yaşındaki Mustafa İnci de 
çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
17 yaşındaki Furkan Ciğa ise oy kullanamayacağını 
belirterek “Bundan sonraki oylarımız Mustafakemal-
paşa’da kullanılacak, orada kullanacağım. İnşallah 
orada güzel günler geçiririm. Bizim için orada imkan-
lar daha iyi olacak, taşınma kararının yerinde olduğu 
kanaatindeyim.” diye konuştu.

DURSUNBEY’DEN BURSA’YA TAŞINACAK KARYAĞMAZ 
KöYÜNDE SON KEZ SANDIK KURULDU.

28. DöNEM MİLLETVEKİLİ 
GENEL SEÇİMİ'NDE BAZI 

İLLERDE İLKLER YAŞANDI
14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi geride kalırken bazı illerde bir ilk yaşan-
dığı belirlendi, Cumhur İttifakı bazı illerde ilk defa kadın vekil çıkardı.
Türkiye dün büyük bir seçim sürecinden geçti...
Hareketli geçen seçim süreci sandığa yansıdı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken Meclis'in yeni 600 milletve-
kili belli oldu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, tarihi bir seçim olarak ilklere de sahne 
oldu.
Bazı kentlerde, ilk kez kadın milletvekili adayları çıkarıldı.
Cumhur İttifakı bazı kentlerde ilk defa kadın vekil çıkardı
3 milletvekilinin çıktığı Nevşehir'de, 2'si AK Parti'den, 1'i de MHP'den olmak 
üzere, bütün vekiller Cumhur İttifakı'ndan.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP'nin birinci sıra adayıydı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20,5'ini alan Kılıç, kentin ilk 

kadın milletvekili oldu.
Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu.
CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak 
milletvekili seçildi.
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Tütün mamulleri ve bunların başında da sigara kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Veri-
lere göre, tüm dünyada 15 yaş üstü 942 milyon erkek, 175 milyon kadın sigara içiyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, istatistiklerin artış göster-
diğini ve yaş sınırının 15’in altına inmesinin durumu ciddi boyutlara taşıyabileceğini 
söyledi. Prof. Dr. Salepçi, “Özellikle gençlerde nargile ve elektronik sigara kullanımının 
da yaygınlaştığı görülüyor. Nargile sigaradan 50 kat daha fazla hasara neden oluyor” 
ifadelerini kullandı.

1 SAAT İÇİLEN NARGİLE 50 ADET SİGARAYA BEDEL
Gençlerde nargile ve elektronik sigara kullanımının da yaygınlaştığını belirten Yedite-
pe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu M. Sa-
lepçi, “Sigarada bulunan kanserojen maddeler özellikle nargile ve puroda daha fazla 
oluyor. Nargile, sigaradan 50 kat daha fazla hasar veriyor. Bir saat aralıksız nargile içil-
mesi 50 adet sigara içmeye bedel.  E-sigaralarda da DNA hasarı ve mutasyona yol açan 
kimyasalların bulunduğuna dair önemli kanıtlar bulunuyor” dedi.

HER YIL ALTI MİLYONA YAKIN KİŞİNİN YAŞAMINA MAL OLUYOR
Prof. Dr. Banu. M. Salepçi, sigara kullanımının tüm dünyada her yıl yaklaşık 5.4 milyon 
insanın ölümüne yol açtığını belirterek, “Sadece 2016 yılında tüm dünyada tütün kul-
lanımına bağlı 7.1 milyon ölüm (5.1 milyon erkek, 2 milyon kadın) bildirilmiştir, bunun 
6.3 milyonu aktif sigara içmeye, 884.000’i pasif içiciliğe bağlıdır” ifadelerini kullandı.

GÜNDE 4’TEN AZ SİGARA İÇENLERDE 
AKCİĞER KANSERİ RİSKİ 5 KAT ARTIYOR

Kanserin birçok türünün sigarayla bağlantılı olduğunun bilindiğini hatırlatan Prof. Dr. 
Banu M. Salepçi, baş, boyun, boğaz, akciğer kanserlerinin yüzde 80-90’ınin tütün kul-
lanımı ile ilişkili olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
“Günde 10 veya daha az sigara içenlerde akciğer kanser riski 20 kat, günde 4’ten az 
sigara içenlerde ise 5 kat artıyor. Sigara kullanımı solunum yolu kanserleri dışında me-
sane, pankreas, yemek borusu, rahim ağzı kanseri ve akut lösemiye de yol açmakta-
dır. Meme kanseri ve kolon kanseri riskini de arttırmaktadır. İkinci el sigara dumanının 
(pasif içicilik) da erişkinlerde akciğer kanseri yaptığına dair kesin kanıtlar, üst solunum 
yolu kanserleri yaptığına dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Çocuklarda da ikinci el sigara 
dumanının lösemi ve lenfoma gibi hematolojik kanserler başta olmak üzere beyin tü-
mörleri ve karaciğer kanserine sebep olduğu gösterilmiştir. Hamile iken anne sigara 
içmediği halde babanın içtiği sigarayla ilişkili olarak çocuklarda beyin tümörü ve löse-
mi riskinin arttığı çalışmalarda gösterilmiştir.”

KOAH’TAN OKUL BAŞARISIZLIĞINA KADAR BİRÇOK SORUNA YOL AÇIYOR
Tütün kullanımının kanser dışında pek çok hastalığın temel nedenlerinden biri oldu-
ğunu hatırlatan Prof. Dr. Banu M. Salepçi, şu an dünyada yaşam kayıplarına neden olan 
4. neden olan KOAH’ın yüzde 80-90’ının nedeninin sigara olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Salepçi diğer sağlık riskleri konusunda şunları anlattı: “Dünyada 1. ölüm se-
bebi olarak bilinen kalp damar hastalıkları ve 2. ölüm sebebi olan beyin damar has-
talıkları da tütün kullanımı ile yakından ilişkilidir. Enfeksiyon riskini ciddi oranda art-
tırdığı gibi yara iyileşmesini de geciktirmektedir. Kadınlarda kısırlık, erken menopoz, 
kemik erimesi gibi pek çok hastalıktan sorumlu olduğu gibi erkeklerde de kısırlık ve 
impotansa yol açmaktadır. Gençlerde ciltte erken kırışma, ağız ve vücut kokusu, diş-
lerde sararma, fiziksel aktivitelerde zayıflama, okul başarısızlığı gibi pek çok olumsuz 
sonuçlara yol açmaktadır. Son olarak 2019 Aralık ayından beri tüm dünyada pandemik 
olarak yayılan Corona virüs enfeksiyonunun da sigara kullananlarda daha ciddi seyir 
gösterdiği çalışmalarda tespit edilmiştir.”

ELEKTRONİK SİGARALAR CİDDİ SAĞLIK RİSKİ YARATIYOR
Elektronik sigaraların şu anda dünyada hiç sigara içmeyi düşünmeyen gençler arasın-
da bile çok yaygın olarak kullanılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Banu M. Salepçi, 
tütün endüstrisi tarafından dumanı olmayan zararsız tütün ürünü olarak tanıtılan E-
sigaraların çok ciddi sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.
Ortaya çıkan risklerle ilgili şunları anlattı:
“Kendiliğinden patlama sonucu yüz, el ve vücut yanıklarına yol açmasının yanı sıra 
hayvan deneylerinde KOAH’a yol açtığı gösterilmiş, akciğerde ciddi hasara yol açtı-
ğı kanıtlanmış, buharında ve sıvı içeriğinde kanserojenler tespit edilmiştir. Son olarak 
ta 2019 yılında Ekim ayından itibaren Amerika’da elektronik sigara kullanımına bağlı 
akut solunum yetmezliği ile yüzde 70’i erkek, yüzde 80’i 35 yaş altı gençler olmak üze-
re çok sayıda hastane başvurusu, yoğun bakım yatışları ve ölümler olmuştur. EVALI (E 
sigaraya bağlı akut akciğer hasarı) ismi verilen bu hastalık çok sayıda gencin ölümüne 
yol açmıştır. En son Şubat 2020’de 2807 EVALI vakası ve EVALI’ye bağlı 68 ölüm olduğu 
bildirilmiştir.”

BIRAKTIKTAN SONRA TEK BİR NEFES BİLE ALIŞKANLIĞI GERİ GETİRİYOR
“Sigara bırakıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli şey asla bir nefes bile 
çekilmemesidir” diyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Banu M. Salepçi, bunun nedenini şöyle açıkladı:
 “Çünkü beyindeki nikotin reseptörleri, sigara bırakıldıktan sonra yok olmaz, sayıları 
azalır. Bırakıldıktan 10 yıl sonra bile bir nefes çekildiğinde nikotin hızla beyine ulaşarak 
mevcut nikotin reseptörlerine bağlanır ve onların hızla çoğalmasına yol açar. Bu da 
kişinin tekrar sigara içmesine yol açar. Sigara bırakıldığında spora başlamak (haftada 
en az 5 gün, en az yarım saat olmak üzere) sigara içme isteğini önemli ölçüde azaltır. 
Bunun dışında bir hedef konarak her gün sigaraya verilen paranın biriktirilmesi, istek 
olduğunda derin nefes egzersizleri veya 1 bardak su içmek, yemeklerden sonra he-
men diş fırçalamak, tatlı ve yağlı gıdalardan uzak kalmak ta yardımcı olmaktadır. Ama 
en önemli iki püf noktası bir bırakma günü belirleyip o güne sadık kalmak ve bıraktık-
tan sonra asla bir nefes bile çekmemektir.”

15 YAŞ ALTI SİGARA İÇME 
ORANINDA ÜRPERTİCİ ARTIŞ.

14 Mayıs Anneler günü vesilesi ile Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van tarafından, Balat İşleyen Eller Kadın Kooperatifine hazırlattırılan tel kırma bi-
leklikler, Beyaz masa ve Zabıta ekipleri  tarafından ilçemizin çeşitli bölgelerinde 
annelerimize hediye edildi...

14 MAYIS  ANNELER 
GÜNÜNDE DURSUNBEY 

BELEDİYESİ DURSUNBEY'Lİ 
ANNELERE ÇEŞİTLİ

HEDİYELER DAĞITTI.
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Şiddetli yağışlar yeniden geli-
yor. Günlerce devam edecek. Kritik uyarı geldi. Mayıs ayının ortasına gelindi an-
cak soğuk ve yağmurlu hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. MGM haritayı 
paylaşarak açıkladı. Bugün hava genel olarak parçalı bulutlu. Peki önümüzdeki 
günlerde hangi illerde yağış var? İşte son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin doğusu ile Ardahan, 
Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı ge-
çeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli 
bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yarından itibaren Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinden başlaya-
rak yağışlar etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK 
SON DAKİKA UYARISI! 
GÜNLERCE SÜRECEK 

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR, 
FENA VURACAK.

Covid - 19 etkeni insan 
konakçı ile bir tür bir ara-
da yaşama ve bir denge 
düzeyine ulaşmış olarak 
tanımlanabilir. Grip has-
talığında olduğu gibi. 
Acil durum sona ermiş 
olsa da, o hâlâ bizimle. 
Endişe düzeyimiz daha 
düşük olsa da, hala Co-
vid - 19 vakası olacak ve 

ölümü de Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta cuma günü, bundan üç yıl önce 
ilan ettiği Küresel Covid - 19 Halk Sağlığı Acil Durumu'nun sona erdiğini resmen 
ilan etti. Durumu ilan etmek de kaldırmak da Dr. Tedros'a kısmet oldu. Bu önemli 
kararı geniş bir uzman grubunun katıldığı panel sonrasında aldığını bildirdi. Epi-
demiyolojik veriler, artık zamanın geldiğini gösteriyordu.
Bir hafta sonra benzer bir karar, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da alındı.
Pandeminin başlangıcından bu yana, dünya çapında 750 milyondan fazla doğ-
rulanmış Covid - 19 vakası ve yaklaşık 7 milyon ölüm olduğunu gösterilmiş du-
rumda. Gerçek sayıların ise çok daha fazla olduğunu biliyoruz. En az 20 milyon 
ölüm olduğu tahmin ediliyor.
Ülkemizde de 2021 Yılı Sağlık İstatistikleri'nde Covid - 19, ölüm nedeni olarak 
kendine kocaman bir yer açtı; en üst sıralara yerleşti.
Böylesi ağır bir bedel ödendi.
Peki, şimdi ne olacak?
Öncelikle, bittiği ilan edilen durum "Küresel Covid - 19 Halk Sağlığı Acil Durumu".
Bazı uzmanların da dediği gibi, Covid - 19 etkeni insan konakçı ile bir tür bir ara-
da yaşama ve bir denge düzeyine ulaşmış olarak tanımlanabilir. Grip hastalığın-
da olduğu gibi. Acil durum sona ermiş olsa da, o hâlâ bizimle. Endişe düzeyimiz 
daha düşük olsa da, hala Covid - 19 vakası olacak ve ölümü de.
Ancak bu ilanın, önümüzdeki dönemde bireylere ve ülkelere farklı etkileri olacak.

COVİD - 19 HALK SAĞLIĞI 
ACİL DURUMU SONA ERDİ.

TOGG DURSUNBEY’DEYDİ..
Ülkemizin yerli ve milli gururu TOGG T10X model araç hemşehrilerimizin beğeni-
sine sunuldu. Belediye başkanı Ramazan Bahçavan
''Büyük ve Güçlü Türkiye'nin arabası ile hemşehrilerimiz büyük gurur duydu. 
#TürkiyeYüzyılı için bu coşkumuza ortak olan hemşehrilerime bize bu gururu ya-
şatan başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve tüm emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum...'' dedi.
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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

16 MAYIS 2023  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

İLÇEMİZDE 26.700 KİŞİ 159 SANDIKTA OY KULLANDI.
İLÇEMİZDE AK PARTİ YİNE BİRİNCİ PARTİ OLURKEN, 

İYİ PARTİ 2. OLDU.

DURSUNBEY'DE 14 MAYIS SICAK BİR PAZAR GÜNÜ 
SAKİN VE HUZURLU BİR SEÇİM GEÇİRDİK.

15 Mayıs sabahına kadar susma hakkımı kullanaca-
ğımı yazmıştım. Vakit doldu. Şimdi konuşma vakti. 
Hiç kimse kendisini boş yere avutmasın. Maalesef ki 
bu seçimin kaybeden tarafı İYİ PARTİ olmuştur. Bana 
göre İYİ PARTİ teşkilatları sınıfta kalmıştır. Özellik-
le de yakinen bildiğim Balıkesir ve Ordu teşkilatları 
sınıfta kalmıştır. Balıkesir ve Ordu sonuçlarına ba-
kar mısınız? İki şehrimizden Balıkesir sıralamasında 
Turan ÇÖMEZ'İ bir kenara bırakırsak, sıralaması ke-
sinlikle yanlıştı. Garipliğe bakın ki, son üç yıl il baş-
kanlığı yapan Özlem URAL ikinci sırada, İsmail OK 
tarafından kurucu başkan olan ve mevcut yönetim 

tarafından da desteklenen Nedim TUNA üçüncü sırada. İkisi de kaybediyor. 
Yani hem dünkü hem de bugünkü yönetim kaybediyor. Balıkesir sıralamasın-
da yapılan en büyük hatalardan biri de İYİ PARTİ'nin geçmişi ve savunduğu il-
kelere en yakın bölge; Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçeleri-
nin yer aldığı KÖRFEZ BÖLGESİ sıralamad hiç düşünülmemiştir. DURSUNBEY, 
KEPSUT, Bigadiç, Sındırgı, savaştepe hiç düşünülmememiş. Sıralamanın ilk üç 

sırası Merkez, Körfez ve Bandırma bölgesi dağ bölgesi şeklinde olmalıydı. Ga-
ripliğe bakın ki, sıralamada KÖRFEZ BÖLGESİ gale alınmamış olmaına rağmen 
parti en çok oyu KÖRFEZ'den almıştır. Mesela dün görevli buluduğum Edre-
mit'teki 1213 nolu sandıkta İYİ PARTİ CHP'nin ardından ikinci parti olmuştur. 
Maalesef ki, Balıkesir sıralaması milyarkere yanlış yapılmıştır. Sonuç ortada. 
Gelelim ORDU ilimize. Parti burada tam bir fiyasko yaşamıştır. Öncelikle şunu 
belirtmeliyim ki, Genel merkez; AKP artıklarıyla seçim kazanılamayacağını ka-
fasına iyice sokmalı. Ordu için İdris Naim ŞAHİN kesinlikle yanlıştı. Sonuç or-
tada. İkincisi de, maalesef ki her zaman olduğu gibi Ordu'da Gürcü milliyetçi-
liği yine galebe çalmıştır. Tek kelime ile söylüyorum: Son üç yıldır Ordu'da İYİ 
PARTİ il başkanlığı yapan Sayın Ekrem ŞENTÜRK'e Genel Merkez çok büyük 
bir haksızlık yapmıştır. Son üç yıldır gecesini gündüzüne katıp partinin yüz-
de yedilerdeki oyunu yüzde yirmilerin üzerine çıkarmışken, İdris Naim ŞA-
HİN'İ birinci sıraya oturtmak da neyin nesiydi? Birinci sırada AKP artığı taklacı 
Gürcü aday, ikinci sırada Gürcü aday. Gürcü oyları yetmedi Sayın Dervişoğlu! 
Gercek olan şudur ki bu iki ilimizde olduğu gibi Genel Merkez aday belirlemede 
bir çok İlde büyük yanlışlar yapmıştır. Sosyoloji hiç dikkate alınmamıştır. Sonuç 
ortadadır. Saygılarımla.

GAZETEMİZ SAHİBİ MEHMET YARMA DURSUNBEY ORMAN İŞLETMESİNDEKİ 1154 NO'LU SANDIKTA AİLESİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI.
(RESMİ SEÇİM SONUÇLARINI, İL SEÇİM KURULLARININ RESMİ AÇIKLAMALARINDAN SONRA YAYINLAYACAĞIZ)

YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DöNER! 

DR. SADETTİN KOÇ


