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Dursunbey Çevre yolunda tamamlanma aşamasına gelen Duble yol çalış-
maları ile ilgili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan açıklamalarda bulundu. 
Yapımı devam eden Balıkesir-Dursunbey D-230 karayolu Duble yol çalışma-
larında çalışmaların büyük kısmı Dursunbey İlçe merkezinden geçen çevre 
yolunda gerçekleşmişti. Işıklandırma ve hendek çalışmalarının sürdüğü yolda 
yüklenici firmanın çalışmaları kısa süre sonra sona erecek. Çalışmaları yerinde 
inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan belediye olarak 
çevre düzenleme çalışmaları ile bu yolda çalışma başlatacaklarını duyurdu. 
Başkan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çevre yo-
lumuzda tamamlanma aşamasına gelen yol çalışmaları sonrası bizde Dur-
sunbey Belediyesi olarak çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu 
kapsamda Başkan yardımcımız ve fen işleri müdürümüz ile birlikte, döküm 
sahası olarak kullanılan bölgelerde tesviye çalışması yapılması ve yeşil alan-
ların artması için planlamalarımızı yaptık. İnşallah Dursunbeyimiz yakın za-
manda estetik bir şehir geçişi ile örnek İlçe haline gelecek" dedi.

Dursunbey Çevre yolu 
EstEtik bir GüzElliğE 

kavuşacak.

Entegre Tesis, Aylık 18 Bin Haneyi Aydınlatacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda oluşan 
metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisi kuruyor. Tesiste, yıllık ortalama 400 
bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji ihtiyacı karşılanacak. Yapımı de-
vam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem 
de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en önemli çevre projelerinden birine 
imza atıyor. Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçelerin katı atıkla-
rının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda atıklardan enerji üretecek 
tesisin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 2021 yılından itibaren Ba-
lıkesir'de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor. Tesiste günlük bin 
100 ton, yıllık ise ortalama 400 bin ton çöp işlenerek 18 bin hanenin aylık enerji 
ihtiyacı karşılanacak. Yapımı devam eden tesis ile birlikte Balıkesir hem ülke eko-
nomisine katkı sağlayacak hem de Balıkesirli rahat bir nefes alacak.
KÖTÜ KOKU ORTADAN KALKACAK
Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artarken Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi de Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesini hayata geçiriyor. 
İlçelerden gelen katı atıklarının işlendiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda 
metan gazını enerjiye çevirecek üretim tesisinin kurulmasıyla birlikte atmosfere 
yayılan gazlar enerjiye dönüşecek. Alanda yürütülen çalışmalarla birlikte ayrıca 
sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldı-
rılacak.
GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLANACAK
Saha içerisinde gazın nakil edilebilmesi için 5-6 metre derinlikte borulama kazı 
çalışmalarının sürdürüldüğü enerji üretim tesisinde günlük 1.100 ton, yıllık orta-
ma 400 bin ton atık işlenerek 18 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Eskiden 
bir sorun olarak algılanan çöpün alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğü bu 
tesis ile Balıkesir'e ekolojik ve ekonomik bir değer kazandırılmış olacak. Özellikle 
evsel atıkların enerji elde etmek için değerlendirileceği üretim tesisi ile ayrıca 
enerji verimliliği artacak, şehre yayılan kötü koku ortadan kalkacak hem de geri 
dönüşüme katkı sağlanacak.



Yaşamın kendisi, bize sunulmuş en değerli hediye. 
Ancak bazen deneyimlediğimiz olumsuz durum-
lar, üst üste gelen problemler hayatın tadını çıkar-
mamıza ve anı yaşamamıza engel olabiliyor. Tam 
her şeyi yoluna koyduğumuzu düşünüp hayatın 
keyfini sürmeye başlamışken, küçücük ve umma-
dığımız bir problem yaşanan tüm olumlu dene-
yimleri bir anda yok edebiliyor.

SÜREKLİ POZİTİF DÜşÜNMENİZİ 
SAĞLAYACAK TAKTİK
Neden bu şekilde son-
landı? Neden ben? Ne-
den ben de herkes gibi 
normal bir hayat yaşa-
yamıyorum? Hiç prob-
lem yaşamadan hayatı-
na mutlu devam eden 
insanlar bunu yapmayı 
nasıl beceriyor? Sorun 
bende mi?

Tabii ki tüm olumsuzlukların bir gecede düzelmesi 
ve ertesi güne mutlu bir birey olarak uyanmanız 
gerçekçi bir beklenti değil. Aynı şekilde hayatınız 
boyunca karşılaşacağınız olumsuz durumları en-
gelleyebilmeniz de mümkün değil. Fakat bu du-
rumlar karşısında nasıl bir tavır izlemeniz gerek-
tiği, olaylara nasıl yaklaştığınız sizin kontrolünüz 
altında.

1. HAYATA VE KENDİNİZE GÜVENİN
Her şeyin bir gün yoluna gireceğine emin olun. Kış 
boyunca çıplak kalmış bir ağaç bahar aylarında çi-
çekler açar.

Hayatınızın kış dönemlerinde meyve alamadığınız 
için üzülmek yerine, bir gün baharın geleceğine ve 
her şeyin daha iyi olacağına dair inancınızı koru-
yun. Olumsuzlukların yaşamınızı etkilemesine izin 
vermeyin ve daima pozitif düşünün.

2. PLANLARINIZDA DEĞİşİKLİKLER YAPIN
Bir hatayı bir kez yaptığınızda bu sizin suçunuz 
değildir, ancak ikinci kez aynı hatayı yapmak sizin 
elinizdedir. Bir problem çözme aşamasında sürekli 
aynı çözüm yolunu deniyor ama başarıya ulaşamı-
yorsanız yeni yollar denemenin vakti gelmiş de-
mektir. Çözüm yollarınızı ya da planlarınızı değiş-
tirmek, gelecekle ilgili hayallerinizden vazgeçmek 
değil; o hayale ulaşmak için gitmekte olduğunuz 
yolu değiştirmek anlamına gelir.

3. MEDİTASYON YAPIN
Meditasyon birçoğumuz için fazla spiritüel ve so-
yut bir uygulama olabilir. Meditasyona yaklaşımı-
nız ne olursa olsun, etkili olduğuna inanın ya da 
inanmayın, kendinize dönüp bakmak ve iç sesinizi 
dinlemek için fırsatlar yaratmak size iyi gelecektir. 
Kişinin kendisiyle baş başa kalmasını ister medi-
tasyon, ister dua, ister rahatlama olarak adlan-
dırın, ne olursa olsun kendinize zaman ayırmayı 
unutmayın.

4. SABIRLI OLUN
Bazen bekleme aşamasında yaşadığımız deneyim-
ler, beklediğimiz şeyden çok daha değerli olabilir. 
Çünkü bize asıl yol gösteren şey aslında bekleme 
aşamasında öğrendiklerimiz ve yaşadığımız deği-
şimlerdir.

Hepimizin hayattan az ya da çok bir beklentisi var. 
Yeni bir iş, birlikte mutlu olabileceğimiz bir sevgi-
li, yeni bir şans… Ne bekliyor olursanız olun, hala 
bekleme aşamasında olmanız o şeye sahip olmaya 
henüz hazır olmadığınızın bir göstergesi olabilir.

5. POZİTİF OLMADIĞINIZ ZAMANLARDA BİLE
 OLUMLU DÜşÜNMEYE ÇALIşIN

Birileri size ‘’Nasılsın?’’ sorusunu sorduğunda ver-
diğiniz cevap genelde hep ‘’İyiyim.’’ olur. Olumsuz 
bir şey yaşamış olsak da, kendimizi kötü hissetsek 
de karşımızdaki kişiye iyi olduğumuzu yansıtmak, 
aslında kendi kendimize geliştirdiğimiz bir savun-
ma mekanizmasıdır.

İyi olduğumuzu sürekli tekrar etmek bizi olumsuz 
düşüncelerden uzaklaştırır ve zamanla daha po-
zitif hissetmemize yardımcı olur. Düşüncelerinizi 
değiştirmek, hayatınızı değiştirmenin ilk adımıdır.

6. STRES YARATAN DURUMLAR YERİNE
 SAHİP OLDUĞUNUZ şEYLERE ODAKLANIN

Problemlere odaklanmak ve olumsuz düşünmek 
kolaydır. Ancak yaşamımız boyunca deneyimledi-
ğimiz olumlu durumlar, olumsuzluklardan sayıca 
çok daha fazladır. Olumlu durumlar yerine olum-
suz olanlara odaklanmamızın altında ise, olumsuz 
durumlarla nasıl baş edeceğimizi bilmememiz ve 
bu durumlara hazırlıksız yakalanmamız yatar.

7. ANDA YAşAYIN
Üzerine ne kadar düşünürseniz düşünün, ne kadar 
hayal kurarsanız kurun ya da ne kadar düşünerek 

kendinizi meşgul ederseniz edin; geçmiş geçmiş-
tir. Gerçeklerle yüzleşebildiğinizde, geçmişiniz ar-
tık size zarar vermez.

Geçmişte yaşadıklarınıza üzülmek yerine yaptığı-
nız hatalardan ders çıkarmaya çalışın.

8. OLAYLARI AKIşINA BIRAKIN
Planladığınız şeylerin yolunda gitmemesinin se-
bebi, evrenin sizin için yaptığı planların farklı ol-
masından kaynaklanıyor olabilir.

Pikniğe gitmeyi planladığınız gün yağmur yağabi-
lir. Pikniğinize devam edip yağmurda dans etmek, 
ertelemek ya da durmadan şikayet etmek sizin 
elinizde. Yaşamımızı farklı ve dinamik tutan şey, 
aslında planladığımız şeylerin yolunda gitmemesi.

Olayları akışına bırakarak yaşamaya başladığınız-
da unutamayacağınız anlar yaşamaya başladığını 
fark edeceksiniz. Bazı şeyler kontrolümüz dışında 
geliştiğinde şikayet etmektense kabullenerek du-
ruma adapte olmaya çalışmak, sizi bir adım ileri 
taşıyacaktır.

9. KENDİNİZE İNANIN
Hayatta bazen önümüzü göremediğimiz ve son-
rasında karşımıza neler çıkacağını öngöremediği-
miz anlar yaşayabiliriz. Nereye gittiğinizi bilmeden 
ilerlemek korkutucu olabilir ve risk içerebilir; an-
cak ilerlemediğiniz süre yolun sonunda ne oldu-
ğunu asla göremezsiniz. İnancınızı güçlü tutun ve 
ulaşmak istediğiniz noktaya bir gün ulaşacağınıza 
inanın.

10. HAYATI BİR ÖĞRENME 
SÜRECİ OLARAK GÖRÜN

Üzgün olduğumuz anlarda hep en kötü şeylerin 
bizim başımıza geldiğini düşünerek üzülme eğili-
mindeyiz ancak yaşadığımız olumsuz deneyimler 
ne olursa olsun geçici. Önemli olan şey yaşadığı-
mız üzüntü, sevinç, korku ya da değişim zaman-
larına öğrenme süreci olarak yaklaşabilmek. Ha-
talarınızdan ders çıkararak, yaşadıklarınızı diğer 
insanlarla paylaşarak ilham verebilmek. .

Hayat yolculuğundaki her anınız çok değerli. 
Zamanı geri alabilmeniz ve yaşamınızdaki tüm 
olumsuzlukları yok edebilmeniz mümkün değil. 
Kendinize inanın ve değişimin kendi içinizde baş-
ladığının farkında olun.
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Planlarınız umduğunuz Gibi işlEmEdiğindE, POzitif 
kalmanıza yardımcı OlabilEcEk, 

10 Olumlu düşünmE tEkniği.

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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KAYIP
KI 526785 - KI 526800 Sıra no’lu Faturam kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

RAMAZAN ÖZEN
Osmaniye Mahallesi - DURSUNBEY

KAYIP
VJ 537904 - VJ 537950 Nolu Faturam Kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MEHMET ÖZER - DURSUNBEY

İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy bundan tam 83 yıl önce hayata göz-
lerini yumdu. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olmuş büyük şairi rahmetle 
anıyoruz...

Mehmet Akif Ersoy kimdir?
Mehmet Âkif Ersoy (20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936),Türk şair, veteriner hekim, 
öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçi. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl 
Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve Milli şair unvanları ile anılır. İstiklâl Marşı'nın 
yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı 
yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir. II. 
Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebil'ür-
Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili 
olarak 1. TBMM'de yer almıştır.

milli şairimiz
mEHmEt akif ErsOy,  

Ölümünün 83. yılında 
dualarla anıldı.

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

Cebeci Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Cad. No. : 40
Saz Yolu Pazar Yeri - DURSUNBEY

MEHMET - METİN - MURAT İNAN

 TÜRKİYE ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ                          
GENİZ ETİ VE BADEMCİKLER ALINIRSA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ ETKİLENİR Mİ?
 Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Demet Can, geniz eti ve bademciklerin bağışıklık sistemi ile yakından ilişkili oldu-
ğunu açıkladı. “Hem solunum yolu hem de sindirim yolu ile vücudumuza giren 
yabancı maddelerin ilk karşılaştığı kale kapıları olarak da tanımlanabilirler” diyen 
Can konuyla ilgili şunları söyledi:
YABANCI MADDELERLE SAVAŞ BAŞLATIRLAR
“Geniz eti ve bademcikler, aynı dalak gibi, lenf bezleri gibi bağışıklık sistemimizin 
önemli organlarındandır. Geniz eti ve bademcikler, karşılaştıkları yabancı mad-
deleri, bağışıklık sistemimizdeki hücrelere tanıtıp onlarla savaşmak için antikor 
başta olmak üzere gerekli silahların yapılmasını başlatırlar. Ancak bazı kişilerde 
bu organların sık enfeksiyona neden olmaları ya da aşırı büyüyerek solunum 
yolu ve sindirim yolunda tıkanıklığa yol açmaları nedeniyle ameliyat ile çıkarıl-
maları gerekir.
 
ORTA KULAK İLTİHABI TEKRARLIYORSA...
Geniz eti ve bademcikler bağışıklık sistemimiz için bu denli önemli olmaları-
na rağmen bu organların ameliyatları çocuklarda en sık yapılan ameliyatlardır. 
Geniz eti ilkokul döneminde küçülmeye başlasa da bazen yol açtığı hastalıklar 
nedeniyle küçülmesi beklenemez ve ameliyat ile çıkarılır. Geniz eti ameliyatı, 
tekrarlayan ya da inatçı orta kulak enfeksiyonu olan, orta kulakta sıvı olması ne-
deniyle işitme kaybı olan, obstrüktif uyku apnesi olan çocuklara önerilir. Geniz 
eti nedeniyle burundan nefes alamayan çocuklar, horlama ve obstrüktif uyku 
apnesi nedeniyle rahat uyku uyuyamazlar. Bu nedenle yaşam kaliteleri bozulur. 
Bademciklerin büyük olması da uyku apnesine yol açar, bu yüzden ameliyat ile 
çıkarılmaları gerekebilir. Uyku apnesi dışında bademcik ameliyatı; çok sık tonsillit 
geçiren, antibiyotik alerjisi olan, PFAPA’sı olan hastalara da yapılmaktadır.
 
AMELİYAT KARARI ÖNEMLİ
Özellikle henüz kendi bağışıklık sistemi olgunlaşmamış okul öncesi çocuklarda 
bu organların ameliyatla çıkarılmasının, gelecekte sağlık sorunlarına yol açabile-
ceğinden çekinilmektedir. Bu organların büyümeleri nedeniyle solunum yolu ve 
sindirim yolu tıkandığında ameliyat kararı zorunlu olabilir. Ancak sadece sık tek-
rarlayan enfeksiyon nedeniyle ameliyat kararı verilmiş ise mutlaka bir kez daha 
değerlendirilmeli ve bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan ötürü enfeksiyonla-
ra yatkınlık ya da doğumsal bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır.”
 
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Demet CAN

Orta kulak iltiHabı 
tEkrarlıyOrsa...
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Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik cezalarını caydırıcılığı yüksek hale getiren oran-
larda arttırdı. Kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama, drift, muayenesiz 
araç kullanma gibi cezalar cep yakacak. 2020 yılı trafik cezalarını tam liste olarak 
hazırladık.

TRAFİK CEZALARI CEP YAKACAK
2020 trafik cezaları TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kırmızı ışıkta geçme ce-
zası, araba kullanırken telefon kullanma cezası, emniyet şeridi ihlali cezası, yaya-
lar için kırmızı ışıkta geçme cezası, hatalı park cezası, makas atma cezası, yollarda 
drift cezası, radar cezası ve diğer kural ihlalleriyle ilgili tüm 2020 trafik cezaları 
listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

2020 yılında ödenecek trafik cezaları, yüzde 22,58 oranında zamlı olacak.

İşTE 2020 TRAFİK CEZALARI…

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli olacak yeniden değerleme oranı ile 2020 tra-
fik cezalarında yeni zam oranı % 22,58 olarak belirlendi. Buna göre, 2020 yılında 
en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesile-
cek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç mua-
yene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.
2020 trafik cezalarına gelen bu zam oranı ile 2020 yılında uygulanacak trafik ce-
zaları şöyle oldu…

Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL
Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak 288 TL
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 288 TL
Kırmızı ışık kuralına uymamak 288 TL
Hız sınırlarını % 10'dan % 30'a kadar aşmak 288 TL
Hız sınırlarını % 30'dan % 50'ye kadar aşmak 598 TL
Hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak 1,228 TL
Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 288 TL
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak 288 TL
Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uy-
mamak 132 TL
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 132 TL
Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta izin 
verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak 1,228 TL
Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkara-
cak özellikte olması 1,228 TL
Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/1.defada 1,228 TL
Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/2.defada 1,540 TL
Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/3.defada 2,474 TL
Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik ci-
hazlar kullanılmasını kabul etmemek 3,517 TL
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak 6,334 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak 2,474 TL
Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle ani olarak yönünün 
değiştirilmesi (drift atmak) 6,141 TL
Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak 1,228 TL
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 505 TL
Aracı plakasız kullanmak 2,081 TL
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak 6,129 TL

iştE yEni trafik cEzaları!

Yeni bir yılla birlikte yeni zamlar da ha-
yatımıza giriyor. 2019 yılında seçimler-
den sonra pek çok zamla sarsılmıştık. 
Bakalım 2020'de neye ne kadar ücret 
ödemeye başlayacağız?
2019 yılında yerel seçimlerin ardından 
çaydan şekere, sudan elektriğe, doğal 
gazdan motorine kadar pek çok ürüne 
zam gelmişti. Bunun yanı elektrik, su 
ve doğal gaza daha sonra yeniden zam 
yapılmıştı. Ayrıca yurt dışı çıkış harcı, 
müze giriş ücretleri de zamlanmıştı. 
Bu yılın son aylarında da konaklama, 
dijital hizmet ve değerli konut vergisi 
hayatımıza girmişti. Birbirinden güzel 
umutlarla beklediğimiz yeni yılda ise 
bizi ilk olarak yine zamlar karşılıyor. 
Bakalım 2020 zamlar konusunda bizi 
şaşırtmayacak gibi görünüyor… İşte 
2020 yılında hayatımıza girecek olan 
yeni zamlar…
1. Etkisini yeni yılda hissedeceğimiz 

konaklama vergisi 
yüzde 2 oranında alınacak2020 

zamlar
Kasım ayının sonunda 3 yeni vergi ile 
ilgili düzenlemeyi içeren teklif Türkiye 
Büyük Millet Meclis’i tarafından kabul 
edilmişti. Bu yeni vergilerden biri ise 
konaklama vergisi. Geceleme hizme-
ti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında 
alınacak olan bu vergiyle artık tatille 
çıkanlar vergi ödeyecek. Konaklama 
Vergisi bedeli geceleme başına 31 Ara-
lık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak 
alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 
2’ye çıkacak.

2. Dijital hizmet vergisi oranı yüzde 
7.5 olarak belirlendi

Yine aynı teklifle hayatımıza giren bu 
vergi ise dijital hizmet sağlayıcıları ta-
rafından sunulan her türlü reklam hiz-
metleri için bir bedel ödenmesini kap-
sıyor. Sesli, yazılı ya da görüntülü bir 
içeriğin dijital ortamlarda satılmasını, 
bu içeriklerin dijital ortamlarda dinlen-
mesi ve izlenmesi de yine bu vergi kap-
samına giriyor. Verginin oranı ise yüzde 
7.5 olarak belirlendi. Dijital hizmet ver-
gisinin etkilerini de 2020 yılında hisset-
meye başlayacağız.

3. Değerli konut vergisi ile değerli 
taşınmazlardan vergi alınacak

Kasım ayının sonunda meclise sunulan 
üç yeni vergiden sonuncusu ise değerli 
konut vergisiydi. Bu yeni düzenlemeye 
göre değeri 5 milyon liranın üzerinde 
olan taşınmazlar vergiye tabii olacak. 
Değerli konut vergisine tabii mesken 
nitelikli taşınmazlardan değeri 5 mil-
yon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar 
binde 3, 7.5 milyon lira ile 10 milyon 
lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon 
lirayı aşanlar da binde 10 oranında ver-
gilendirilecek.
4. Motorlu Taşıtlar Vvergisi’nin zam 

oranı yüzde 12
Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre 
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranı da 
yeniden belirlendi. 2019 olduğu gibi 

2020 için de MTV oranı Cumhurbaşka-
nı kararı ile yeniden değerleme oranı 
indirim yetkisi kullanılarak belirlendi. 
Yeni yılda MTV’eki artış yüzde 12 ola-
cak. Karar, 1 Ocak 2020’da yürürlüğe 
girecek.

5. Ehliyet ücretleri yüzde 22.58 ar-
tıyor

2020’ye sayılı günler kala, ehliyet üc-
retlerinde de yeniden değerleme ora-
nı beli oldu. Yeniden değerleme oranı 
her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fi-
yat Endeksi rakamına göre belirleniyor. 
Kanuna göre zam Cumhurbaşkanı’nın 
onayından sonra devreye alınıyor. 
Buna göre ehliyet ücretlerine yüzde 
22.58 oranında zam geldi. 2019’da B 
sınfııe hliyet için ödenen ücret 613 li-
rayken bu tutar 751 TL’ye çıktı.
6. Pasaport harçları da yüzde 22.58 

oranında arttı
Yeniden değerleme oranıyla pasaport 
harçlarında da yüzde 22.58 oranında 
artış yaşandı. 2019’da ödenen 1 yıllık 
pasaport için harç; 248.45 lirayken bu 
tutar 304.50 liaya, 4-10 yıllık pasaport 
harcı ücreti ise 812 liradan 995 liraya 
çıktı.
7. Yurt dışından getirilen cihazların 

kayıt bedeli yüzde 22.58 arttı
Yurtdışından getirilen ürünlerin kayıt 
harcı bedeli de 2020 yılından itibaren 
artıyor. Belirlenen zam oranına göre 
2019 yılında yurt dışından getirilen 
telefonlar için bin 500 lira kayıt ücreti 
ödenirken 2020 ile birlikte bu tutar bin 
838 lira olacak.

8. Damga vergileri
Damga vergilerini tabii olan KDV beya-
nı ve SGK Prim beyanı da yeni yılla bir-
likte artıyor. KDV beyanı 48 liradan 59 
liraya, SGK Prim beyanı ise 36 liradan 
44 liraya çıkıyor.
9. Trafik cezaları da 2020 ile birlikte 

artıyor

Yeniden değerleme oranına göre trafik 
cezalarına da zam geldi. Yüzde 22.58 
oranında yaşanan artış olacak.yeniden 
zam yapılabileceği görüşünde.

Doğal gaz fiyatları 2019 yılında iki kez 
zamlanmıştı. 2019 yılı içerisinde doğal-
gaza yaklaşık yüzde 55 zam yapılmıştı. 
Yeni yılda doğal gaza zam yapılıp ya-
pılmayacağı ile ilgili bir açıklama yapıl-
madı.

İçki ve sigaraya da 
zam gelmesi bekleniyor

Hesaplamalara göre 2020 bütçesinde-
ki ÖTV hedefinin tutması için 15 liralık 
bir paket sigaranın ocak ayı itibariyle 
en az 18 liraya çıkması gerekiyor. 2020 
bütçesinde ÖTV kalemlerinden yal-
nızca içki ve sigarada artış gözleniyor. 
Zaten her yılın başında alkol ve sigara 
ücretleri artıyor. Özellikle sosyal med-
yada geçtiğimiz günlerde sigaraya zam 
yapılacağı konusu epey konuşulmuştu 
ancak bu konuda resmi makamlardan 
bir açıklama gelmedi.

2020 yılında Hayatımıza 
GirEcEk Olan 11 yEni zam
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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
MİRAÇ BEKTAŞ

ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Yeni yılla birlikte zamlı fiyatlar da uygulanmaya baş-
landı. Balıkesir’de zamlanan ilk ürün ekmek oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Fı-
rıntaş yeni yılla birlikte 300 gram ekmeği 1,25 yeri-
ne 1, 50 TL’den satmaya başladı. 200 gram ekmeği 
1,25’den satan diğer fırınlarda 1,50’lik fiyatı uygula-

maya başladı.
Fırıntaş’ta 500 gramlık tam buğday ekmeğinin yeni 
fiyatı 3,50,  sarı buğday ekmeğinin fiyatı ise 3,75 TL. 
oldu. 1000 gramlık köy ekmeği 5,25, 1500 gramlık 
köy ekmeği ise 6,75’den satışa sunuldu. 1500 gr. köy 
ekmeğinin eski fiyatı 5 TL’ydi.

GRAMAJ AZ FİYAT AYNI!
Diğer fırınlar ise daha önce 200 gramını 1,25 TL’ye 
sattıkları ekmeğin yeni fiyatını  Fırıntaş gibi 1.5 TL. 
olarak belirledi.  1500 gramlık köy ekmekleri de 6,5 
liradan satılmaya başlandı. Pazarlarda 6 TL’ye satılan 
satılan köy ekmeklerinin de bu hafta içinde zamlan-
ması bekleniyor

yEni yılda ÖncE EkmEklEr zamlandı !..

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti
Hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında top-
landı.
Tezkere üzerine yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.
Elektronik yöntemle yapılan oylamaya 509 milletvekili katıldı. Tezkere 184'e karşı 
325 oyla kabul edildi.

TEZKEREDE NE VAR?
Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvet-
leri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönde-
rilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise 
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı ön-
lem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, 
saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya 
halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

RED

EVET

türkiyE büyük millEt mEclisi’ndE 184’ E karşı, 
325 kabul Oyu ilE,

türk askEri mEHmEtÇik libya yOllarında,
tEskErE mEclistEn GEÇti.

SURİYE İŞİNE KARIŞTIK 40 MİLYAR DOLARIMIZ GİTTİ, HALADA GİDİYOR VE SURİYEDEN ÇIKAMIYORUZ. 
4 MİLYON SURİYELİMİZ OLDU.

LİBYA BAŞIMIZA İŞ AÇMAZ İNŞALLAH.
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YEMEK SANAYİİ

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

ŞANTİYE DÜĞÜN  SÜNNET - LOKANTA YEMEKLERİ 
VE CEMİYET YEMEKLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ

H Ü S E Y İ N  Ç A L I Ş K A N

KAYMAKAMIMIZ EMRULLAH TEMİZKAN, İLÇEMİZ EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİMİZCE GERÇEKLEşTİRİLEN YOL DENETİMİNE KATILIP, 
SÜRÜCÜLERİN TRAFİK KURALLARINA UYMALARINI HATIRLATARAK, YENİ YILLARINI KUTLADI.

kaymakamımız EmrullaH tEmizkan, GüvEnlik 
tEdbirlEri kaPsamında GErÇEklEştirilEn 

yOl dEnEtimlErinE katıldı.


