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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER 
GÜNÜ KUTLANIYOR.

 ÇALIŞAN TÜM GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZA 
BAŞARILAR DİLİYORUZ.

Dursunbey Hakimiyet Gazetesi.   Mehmet Yarma

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI 
HEMŞEHRİMİZ RAMAZAN DEMİR’İN GAZETECİLER GÜNÜ 

NEDENİYLE YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMA. SAYFA 4’TE

GEÇ GELEN KIŞ, TAM GELDİ. 
KAR YAĞIŞI NEDENİYLE, 

İLÇEMİZDE BAZI KÖY YOLLARI KAPANDI, TAŞIMALI 
EĞİTİME ARA VERİLDİ.

Ülkemizde ve ilçemizde uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde ılık hava 
lı kış geçirirken, aniden bastıran kar yağışının kapattığı kırsal mahalle yolları ne-
deniyle ilçemizdeki taşımalı eğitime 1.5 gün ara verildi. Balıkesir  yolunda zaman 
zaman aksamalar olsada, kar mücadele ekiplerinin yoğun gayretiyle ulaşım ak-
samadı. İlçemizin yüksek kesimlerindeki ve Kavacık bölgesindeki kırsal mahalle-
lerimizde ilçe merkezinden daha fazla ve yoğun kar yağışı olduğu için bazı yollar 
zaman zaman ulaşıma kapandı ve Belediyenin karla mücadele ekiplerince ula-
şıma açıldı.Üç gün süren ani kış ve dondurucu soğuklar neticesinde havanın ılık 
ve mevsim normallerinde, hatta zaman zaman da, mevsim normalleri üstünde 
seyretmeye başladığını görüyoruz.   Devamı ve resimler 6. Sayfada

DURSUNBEY MÜFTÜLÜĞÜ 
GENÇLİK MERKEZİNDE SOSYAL 
FAALİYETLER DEVAM EDİYOR.

Dursunbey Müftülüğü Gençlik Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Dursunbey 
Müftülüğü tarafından eski hizmet binasında yapılan tadilat sonrası hizmete açı-
lan gençlik merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen 
Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezinde, Aile Dini Rehberlik hizmetleri, Kur'an-ı 
Kerim, Gençlik Sohbetleri, hadis, tefsir, siyer ve ilmihal dersleri gibi  farklı etkin-
likler yapılıyor. Perşembe ve Pazar günleri hanımların, diğer günler ise erkekle-
rin kullanımına açık olan merkezde zaman zaman cami ve okul gençlik grupları 
buluşmaları yapılıyor. Bu kapsamda Merkez Çarşı Camii öğrenci grubu ile din 
görevlileri Orhan Eser ve Adem Hüner refakatinde gençlik merkezinde buluşma 
tertiplendi. İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan ve İlçe Müftüsü Ali İşbakan'ın da 
katıldığı programda gençlerle sohbet edildi. Program ardından öğrencilere çiğ 
köfte ikram edildi.                          Devamı 5. Sayfada

TÜRK ASKERİ LİBYADA.
CUMHUR İTTİFAKI, MEHMETÇİK, LİBYA’YA GİTSİN  = 325.
MİLLET İTTİFAKI, MEHMETÇİK, LİBYA’YA GİTMESİN = 184.
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Doğal Çevrenin Bozulması 
ve Kirlenmesinin YaBani 

HaYvanlara etKisi  
İnsan sadece işgal ettiği alanı yok etmekle kalma-
yıp; etrafını ve kendi çevresinden çok uzaklardaki 
doğal çevreyi de bozdu.

Taşını, kumunu, mermerini, ağacını kısaca kendi-
sine ne ihtiyaçsa bulunduğu yerden,  yakın çevre-
sinden veya uzaktan getirerek ihtiyacını karşıladı.

İnsan bu günkü gücünü doğaya kuralsız müdaha-
le ederek kazandı.

Bu kuralsız müdahale birçok canlıya zarar verdi.

Canlılar; müdahale edilen yaşam alanlarını değiştirdiler. 
Sayıları azaldı veya yok oldular.
Biz bu canlıları artık endemik tür, nesli tükenmiş, nesli tükenmekte veya 
koruma altında türler diye adlandırmaya başladık.
Nesli azalan veya yok olan canlının doğal dengedeki görevini kim devraldı 
veya varlığı yok olan türe bağlı canlılara ne oldu.
Doğa bu soruna nasıl cevap verdi. Hiç düşünmedik.
Doğanın cevabı insanın faydasına değildir.
Bir canlının neslinin yok olmasını önlemek ve onun çoğaltıp doğal dengede 
yerini alması için ne kadar zaman ve ne kadar para harcandığını günümüz-
de yürütülen bazı koruma ve çoğaltma çalışmalarına bakmak yeterlidir.
Şehirler canlıların yaşam alanlarını işgal etmekle etrafındaki alanları boz-
makla kalsalardı. Canlılar bu duruma göre kendilerini alıştırır ve yaşamla-
rına bu şekilde devam ederlerdi. Kentleşmede canlılar için çok fazlada bir 
sorun oluşturmazdı.
Böyle olmadı.
İnsan hem doğayı tüketen hem de doğayı kirleten bir varlıktır.
İnsan yeryüzünde yaşamaya başlamasından itibaren uzun bir süre doğal 
sistemin işleyişi içinde kalarak yaşamlarını sürdürmüştür.
Bu sürede doğaya pek müdahale edememiştir.
Yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü hakkındaki bilgilerini artırdıkça doğal ha-
yata müdahaleye başlamıştır.
Doğa kendini yenileyen canlı bir yaratıktır.
Mevsimlerle, yağmurla, karla, doğal afetlerle, yanar dağlarla. Canlıların ya-
şam şekliyle kendini yeniler.
Doğal ortamda meydana gelen artıklar ve atıklar doğal olduğu için çevre-
nin temizliğini yapan böcekler, kurtlar, kuşlar doğadaki artıkları kendi besin 
zincirlerinde kullanarak kendi yaşamlarını sürdürür. Böylece hem çevreyi 
temizlemiş olur hem de ekolojik dengenin düzenli şekilde devam etmesini 
sağlarlar.
Doğa İnsanın bozduğu ve kirlettiği çevreyi kendine has yöntemlerle düzeltir 
ve yeniler.
Bu denge sanayi devrimine kadar böyle devam etmiştir.
Sanayinin gelişmesi paralel olarak doğanın bozulması da hız kazanmış ve 
günümüzde de devam etmektedir.
Eskiden canlı gücüyle bir yılda yapılan doğa tahribatı şimdi bir makine ile 
bir saatte yapılmaktadır. Binlerce insanın atıkları bir sanayi tesisi atıkların-
dan azdır.
Canlı gücüyle yapılamayan doğa tahribatı makine ile çok çabuk yapılmak-
tadır
Ülkeleri birbirine bağlayan su altı tünelleri yapılmaktadır
Benzer bir tünel İstanbul’un iki yakasını birleştirmek amacıyla İstanbul bo-
ğazında yapılmaktadır..
Uzaktan su getirmek veya uzaklara su götürmek teknoloji ile çok kolay hale 
gelmiştir.
İhtiyacımız olan suyu göllerde ve barajlardan kentlerimize içme ve kullan-
ma suyu olarak götürmek kolaylaşmıştır.
İnsanın ihtiyacı olan doğada bulunan her değere ulaşması ve kullanması 
kolaylaşınca insan kullanmada sınır tanımayarak doğayı tüketmeye devam 
etmektedir.
Doğanın kendini yenilemesi, canlanması ve tazelenmesi bu tüketimi ve bo-
zulmasını karşılayamayınca doğal hayat hastalanmakta veya ölmektedir.
İnsan huzurlu, sağlıklı ve refah içinde yaşaması için
Temiz bir çevreye,

Sağlıklı hayvana ihtiyacı vardır.
Şehirleşme ve sanayi çağı ile birlikte insanın ihtiyaçları ve kültürü de de-
ğişti.
İnsanın ihtiyaçları biyolojik ürünlerle karşılanamayınca kimyasal ürünler 
üretildi.
Bu ürünleri üretmek ve insanların ihtiyaçlarını karşılama için sanayi siteleri 
ve fabrikalar kuruldu. ,
Aynı şehirleşmede olduğu gibi sanayi siteleri ve fabrikalar hem doğal orta-
mı işgal ettiler hem de çevreyi kirlettiler.
Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır.
Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji aynı zamanda da canlıların sağlığını teh-
dit etmektedir. Kentleşme ve sanayileşmenin artık ve atıkları ilk önce top-
rağı kirletti.
Endüstri atıkları, nükleer santrallerden gelen sızıntılar, sönmemiş kireç, en-
düstri, ulaşım, ısınma faaliyetleri sonucunda havaya karışan gazlar sebe-
biyle oluşan asit yağmurları toprağın kirlenmesine sebep oldu.
Topraktaki zararlı maddeler bitkilere, bitkilerden de onlarla beslenen canlı-
lara geçerek bozukluklarına yol açtı.
Çevre kirliliğinden en fazla canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 
gerekli olan su etkilendi. Su kirlendi.
 Fabrika atıkları, evlerde kullanılan deterjanlar, deniz taşıtlarından çıkan 
mazot, yanmış yağ ve katranlar suların kirlenmesine sebep oldu.
Sulardaki kirletici maddeler canlıların sağılığını tehdit etti
Sanayileşme, konutların ısıtılmasında kullanılan yakıtlar, motorlu taşıtlar-
dan çıkan gazlar sonucu hava kirlendi.
Havadaki kirlenme canlılarda hastalık meydana getirdi.  
Radyoaktif maddelerin hava, su ve toprağa karışması ile radyoaktif kirlen-
me oluştu.
Radyoaktif maddelerin yaymış olduğu elektronlar toprağa, havaya, suya, 
bitkilere, bitkilerden besin zinciri ile geçerek canlılara zarar verdi.
Ses kirliliği (Gürültü)
Işık kirliliği sanayi ve kentleşmenin bir sonucudur.
 Aşırı gürültülü ve çok ışıklı bir ortamda hiçbir canlı yaşamak istemez. Orayı 
terk eder.
Şehirleşmenin ve sanayileşmenin olumsuz etkilerinin bir kısmını hatırlattık.
Temiz olmayan toprakta,
Suyu kirlenmiş yerde,
 Havası bozulmuş ortamda,
 Aşırı gürültü ve gözleri kör eden ışıkta
 Yabani hayvan yaşamaz. Ya orayı terk eder ya da nesli tükenir.           
Kirlenmiş çevrede yaşayan, kirlenmiş suyu içen, bulaşmış besinleri tüketen 
insanda bir canlıdır.
Bütün kirliliklerin son durağı insandır.
Uzak tarihe gitmeye gerek yok çocukluğumuza gidelim yani otuz yıl geriye 
gittiğimizde;
Testisini alıp çeşmeden su doldura gidenleri
Şehrin her mahallesinden geçen sarnıçları
Akan su temizdir diye kenarında çamaşır yıkayıp ve balık tuttuğumuz ır-
makları
Şehrin ortasından geçen çayları, dereleri ve etrafındaki kavakları
Binlerce canlıya ev sahipliği ve yuva olan sulak alanları
Serinlemek,  nefes almak ve buluşmak için kenarına gittiğimiz gölleri
Suyun gücünü gösteren doğa harikası şelaleleri
Ülkenin bir uçundan doğup öbür uçuna kadar uzanan soğuk ve temiz su-
yuyla geçtiği ve ulaştığı her yere hayat veren ve içinde binlerce canlıyı 
yaşatan nehirleri
Baktığın zaman içindeki yaşayan canlıları gördüğümüz tertemiz kıyıları 
koyları olan denizleri görürdün.
Bütün bu değerleri şiirlerimizde, şarkı, türkülerimizde ve şairlerin ile aşıkla-
rın sözlerinde görürüz.
Şimdi ne gördüğünüzü ve nasıl bu hale getirdiğimizi hatırlatmayacağım.
Çünkü biz bu hale getirdik hepimiz biliyoruz.
Ne yapalım çözüm nedir. Sorunu herkes biliyor.
O zaman doğayı örnek alacağız
Doğa kendi bozduğunu veya kirlettiğini kendi temizliyor.
İnsanda kendi bozduğunu veya kirlettiğini kendi temizlemeli.
Bu günden sonra doğal hayatı bozmamalı veya kirletmemeli önlemlerini 
almalıyız
İnsan maliyeti çok diye bu önlemleri almazsa bütün canlıları ve kendisini 
yok edecektir. 
Bütün canlıların temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi bozan veya kirleten, doğanın bozulması ve kirlenmesini önleme-
yen kimse;
Canlılara karşı soy kırım suçu işlemektedir.
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 
yılı içerisinde 267 orman köylüsü aileye toplam 5 mil-
yon 600 bin lira destek sağlandı.

Orman köylüsüne 5 milyon 600 bin lira destek
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 
yılı içerisinde 267 orman köylüsü aileye toplam 5 mil-
yon 600 bin lira destek sağlandı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2019 yılında 

da orman köylülerinin ORKÖY desteklemeleri ile yüz-
leri güldü. 41 aileye süt koyunculuğu, 167 aileye süt 
sığırcılığı, 59 aileye motorlu testere projesi ile yüzde 
20'si hibe olmak üzere toplam 5 milyon 600 bin lira 
destek sağlandı. Yoğun bir şekilde orman işçiliği ya-
pılan kırsal mahallelere 2019 yılında uygulanmaya 
başlanan motorlu testere projesi ile hem motorlu 
testere, hem de koruyucu donanım desteği verildi. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ön-

gördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 
köylülerin üzerinde oluşan maliyetler Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından bu konudaki ORKÖY destek-
lemeleri ile hafifletildi. 
Süt Koyunculuğu ve Süt Sığırcılığı Projelerinin yüzde 
20'si hibe, ilk 2 yıl ödemesiz olmak üzere sonraki 5 
yıl'da geri ödenecek. Motorlu Testere Projesinin ise 
yüzde 20'si hibe ve 3 yıl geri ödemeli olarak planlan-
dı.

ORMAN KÖYLÜSÜNE 5 MİLYON 600 BİN LİRA DESTEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi perso-
neli, 7 gün 24 saat Balıkesirliler için görev başında 
bekliyor.

Vatandaşların, belediyeyle olan işlemlerini bir tele-
fonla çözüme kavuşturan çağrı merkezinde geride 
bıraktığımız yıl 100 binin üzerinde çağrı cevaplandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan 
444 40 10 numaralı çağrı merkezi, 7 gün 24 saat va-
tandaşların aramalarına cevap veriyor. Büyükşehir 
Belediyesi Çağrı Merkezi'nde vatandaşların istek ve 
şikâyetleri kayıt altına alınarak takibi gerçekleştiri-
liyor, işlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek ta-
mamlanmasını sağlanıyor. Aynı zamanda kurumsal 
aramaları da gerçekleştiren çağrı merkezi personeli; 
sosyal medya ve Whatsapp İhbar Hattı üzerinden 

gelen talepleri cevaplandırıyor. Vatandaşlara sorun-
larının çözümünde de yol göstericilik yapan çağrı 
merkezi personeli 2019 yılında 102 bin 914 çağrıya 
cevap verdi.
Bürokrasiye takılmadan işlemler tamam
Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2020 yılında da 
444 40 10 numaralı hatta vatandaşların çağrılarını 
bekliyor olacak. Vatandaşların belediye işlerinde bü-
rokrasi engeline takılmadan daha çabuk geri dönüş 
alabilmesini sağlamak için çalışan çağrı merkezi, te-
lefonda aldığı taleplere ürettiği çözümler ile birlikte 
işlerinin yoğunluğunda belediyeyi ayaklarına getiri-
yor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR ÇAĞRI MERKEZİ, 
100 BİNİN ÜZERİNDE ÇAĞRIYI CEVAPLADI.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelme-
siyle zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamla-
dı. Tüm birimleriyle oluşabilecek olumsuzluklara 
karşı hazır halde olan Büyükşehir Belediyesi, zorlu 
hava koşullarında dahi hizmetlerini aralıksız sürdü-
rebilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gel-

mesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek tüm 
aksilikler için gerekli önlemleri aldı. Başkan Yücel 
Yılmaz’ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan tüm 
birimler, meydana gelebilecek olumsuzluklara 
karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Vatandaşların 
olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmesi için; 
teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaç-
larını belirleyerek gerekli önlemleri alan Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava koşulla-
rında dahi hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

GÖREV BAŞINDA BEKLİYORLAR

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı; 
kar ve zorlu hava koşullarıyla 16 noktada 68 araç 
(greyder, küreme – tuzlama aracı, dozer vb.) ve acil 
durum ekipleri ile mücadele edecek. BASKİ ekiple-
ri de 20 ilçede 101 aracı ve 205 personeliyle çalış-
malarını yürütecek. 39 noktada; 162 aracı (14 çok 
maksatlı kurtarma aracı), 92 motopomp, 151 dal-
gıç pompayla 7/24 görev başında olan İtfaiye Daire 

Başkanlığı, 290 personeliyle Balıkesirliler için gö-
revinin başında. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu 
taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlem-
leri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin 
muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek 
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula ha-
zırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

TÜM CANLILAR DEĞERLİ

Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizli-
ği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatan-
daşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp 
yardım talebinde bulunabilirler.

Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçla-
rını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve 
Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımı-
zın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştir-
meye devam edecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR KIŞA HAZIR.



 BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAj

- 10 Ocak bayram değil, dayanışma günüdür.
- "Gazeteciler Bayram yapsın isteniyorsa
Basın Meslek Yasası çıkarılmalı"
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), basın emekçilerinin, 
başkalarının hakları için verdiği mücadeleyi kendi hakla-
rının iadesi ve korunması amacıyla verme başarısını gös-
termesi halinde 10 Ocak'ların yeniden "basın bayramı"na 
dönüşebileceğini bildirdi.
Gazeteciler Cemiyeti "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" 
nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle:

10 OCAK BAYRAM DEĞİL,
DAYANIŞMA GÜNÜDÜR

Bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü daha zor koşul-
larda kutluyoruz.

Çalışma yeri, zamanı belli olmayan ve fiilen tatil hakkı bulunmayan tek meslek sahibi 
basın emekçileridir.
Yıpranan, yıpratılan ve her şeyin sorumlusu görülerek cezalandırılan gazetecilerin, ça-
lışma koşullarının dünya standartlarının çok altındadır.
Basın sektöründeki yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle işsizlik tehlikesi ise her ge-
çen gün daha da artıyor.
Üstelik gazetecilerin elinde kalan belki de tek kazanım olan fiili yıpranma payı kuşa 
çevrildi.
Geçmişte 5 yıl olan yıpranma süresi, 2008'de basın kartı şartına bağlanılarak 2,5 yıla 
indirilmişti. Son düzenlemeyle bu süre fiilen 2 yılın altına düştü.
Zor şartlarda, özveriyle görev yapan basın emekçileri daha iyi şartlarda çalışmayı hak 
ediyor.
Günümüzde kutlanması, kıvanç duyulması gereken bir bayram yoktur.
Basın çalışanlarının iş ve sosyal güvencelerinin teminat altına alınmasını sağlayacak 
yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar "10 Ocak"ları bayram değil, mesleki sorunların 
gündeme getirildiği bir gün olarak görmeye devam edeceğiz.

GAZETECİLİK MESLEK YASASI
İVEDİLİKLE ELE ALINMALIDIR

Medyamızın bağışıklık sistemi çökmüş durumdadır. Bunun iç ve dış kaynaklı bir çok 
nedeni vardır.
Sosyal paylaşım platformlarındaki paylaşımlarıyla kin, nefret kusan, insanların kişilik 
haklarına saldıranların kimi idareciler tarafından 'medyacı' olarak kabul görmesinin 
yanı sıra kişisel çıkar peşinde olanlara prim verilmesi, tetikçi kalem olarak kullanılması 
tehdit ve şantaj gazeteciliğini teşvik etmekten başka işe yaramadığı Balıkesir'de canlı 
örnekleriyle görülmüş ve yaşanmaktadır.
Manzara mesleğimizi itibarsızlaştırmak ve gerçek gazetecilerin işsiz kalmasını berabe-
rinde getirmekle kalmamış, iş insanını, siyasetçisini, bürokratını, sporcusunu, sanatçı-
sını tehdit eder hale gelmiştir.
Unutulmamalı ki, bunun sorumlusu asla ve katâ gerçek gazeteciler değildir.
Gazeteciyle şarlatanı ayırt edemeyecek kadar kendilerinden şüphesi olanlardır.

SORUMLU GAZETECİLİK İÇİN..
Yaşananlar nedeniyle hemen herkes ahlaklı gazetecilik, sorumlu gazetecilikten söz et-
mektedir.
Bunu en çok isteyen gazetecilerdir.
Hayata geçirmesi gerekenler ise bugünkü manzaradan şikâyet edenlerdir.
Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğin ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini dü-
zenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duymaktadır.
Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve gazeteci meslek kuruluşları 
temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması 
ve Gazetecilik Meslek Yasası’nın ülkemize kazandırılmasıdır.
Bu vesileyle, meslektaşlarımızın "Gazeteciler Dayanışma Günü"nü kutlar, basın bayra-
mını gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere ise örgütlü mücadele sonucu ulaşı-
labileceğini hatırlatmak istiyoruz.

10 OCAK 1961'DE NE OLMUŞTU?
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

10 Ocak 1961'de kabul edilen 212 yasa ile gazetecilerin özlük haklarında çok önemli 
kazanımlar sağlandı.
Basın çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştiren ve sosyal haklarını güvence altına 
alan bu yasaya karşı çıkan gazete sahipleri, 3 gün boyunca gazete çıkarmama kararı 
aldı.
Gazete çalışanları da bu gelişme karşısında, 10 Ocak 1961 tarihinde Valiliğe kadar yü-
rüdü.
Ardından toplumu habersiz bırakmamak için Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altın-
da kenetlendiler ve 3 gün boyunca "Basın" isimli bir gazete çıkardılar.
İlk sayısı "Daima halkın hizmetindeyiz" başlığıyla çıkan Basın gazetesi, günlük 100 bin-
lik tirajı geçince gazete sahipleri yasayı kabul etmek zorunda kaldılar.
212 sayılı yasa böylece yürürlüğe girdi ve yaygın uygulama alanı kazandı.
10 Ocak bu tarihten sonra Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandı.
12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne 
getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak tarihi, "Bayram "olmaktan çıkarıldı ve "Çalı-
şan Gazeteciler Günü" olarak anılmaya başlandı.
Özellikle 1990 sonrası dönemde ve basından medyaya dönüşüm sürecinde, sermaye-
nin sektöre girmesiyle bu kazanımlar "uygulamada" tek tek elden çıktı.
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2020 HAC KURALARI ÇEKİLDİ
KAYDı YEnİlEnEn VE Ön KAYıT YAPTıRAn 2 MİlYOn 298 Bİn 800 Kİşİnİn 

KATılDığı HAC KURAlARı ÇEKİlDİ. HACı ADAYlARı, SOnUÇlARı 
SAAT 21.00'DEn İTİBAREn E-DEVlET ÜZERİnDEn ÖğREnEBİlECEK.

 
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter 
huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat 
Kurulu Başkanı Hafız Osman şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
şEHİTlERİ AnARAK BAşlADı
Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı 
bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şe-
hit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okun-
masını istedi. Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan 
olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettik-
lerini söyledi.
'ÖnEMlİ OlAn nİYET'
İslam fıkhına göre önemli olanın, müminlerin hac ibadetini yapmaya niyet et-
mesi ve başvuru yapması olduğunu bildiren Erbaş, "Hac ibadetiyle mükellef 
olan kardeşlerimizin 'Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yap-
tım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi.' diyebilmesi 
önemlidir. niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları, 
Allah katında inanın aynı değerde olacaktır." diye konuştu.
"SAğlıKlı İnSAnlAR BİlE ZORlAnABİlİYOR"
Başvuru yapmasının ardından vefat eden veya sağlık sorunu nedeniyle kutsal 
topraklara gidemeyenlerin hac ibadetinden sorumlu olmayacağını hatırlatan 
Erbaş, "Hacda günlük aktivitelerini yapamayacak derece hastalıkları olan ve bu 
hususta başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkar-
sa, bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac 
farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi 
zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir." şeklinde konuştu.
'DİğER ÜlKElER KURA ÇEKİMİnİ BEğEnİYOR'
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 298 bin 800 kişinin hac 
kurasına katıldığını belirten Erbaş, Türkiye'de hacca gidecek kişilerin belirlen-
mesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti. Bu sistemin diğer ül-
keler tarafından beğenildiğini anlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"UZAYAn SÜRE BEnİ DE ÜZÜYOR"
"Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledik-
leri sürenin uzadığının da farkındayım ve inanın bu durum, en az sizin kadar 
beni de üzüyor. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçeve-
sinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. 
Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin, diğer kar-
deşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu buradan yeniden ifade etmek 
istiyorum."
ASİl VE YEDEK TASnİFİ YAPılMADı
Konuşmaların ardından Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyele-
rinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi, illerin plaka 
sırasına göre devam etti. Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında 
"oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çe-
kildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acente ayrımına da 
gidilmedi.
"KESİn KAYıT YAPTıRABİlİR" BElGESİ
Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura so-
nuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrı-
ca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Kura-
da adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet 
sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.
şEHİT AİlElERİnE KURASıZ HAC
Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türleri-
ne göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 şubat 2020'de dağıtılan kontenjan-
lar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt 
yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş 
çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.
ADını DUYAn HEMEn TElEFOnA SARılDı
Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı. Kurada isim-
lerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü. Hac 
kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve 
senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci 
paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifa-
desini kullandı.
SEVİnÇ GÖZYAşlARı
Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü 
ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından "Hacca eşimle 
gideceğim. Allah'ın huzuruna gidiyorum." dedi.
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Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. no: 1/A

DURSUnBEY/BAlıKESİR
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 YAZı İşlERİ MÜDÜRÜ

HATİCE YERLİTÜRK
EDİTÖR

İ. HÜSEYİn GÜlER
MUHABİRLER
MİRAÇ BEKTAş

ZUHAl YARMA - TUğÇE ADAK

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

DURSUNBEY MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZİNDE, 
SOSYAL FAALİYETLER DEVAM EDİYOR.

DAK Alaçam Dağında mahsur kalan vatandaşları 
kurtardı. 
Dursunbey Alaçam Dağları Hacı Kerim bölgesin-
de kar yağışı sebebi ile gece saatlerinde mahsur 
kalan vatandaşları, Dursunbey Arama Kurtarma 
ekibi kurtardı.  

İlçemizde etkili olan kar yağışı İlçenin en yüksek 
rakımlı bölgesi olan Alaçam dağlarında 50 santi-
metrelere kadar yükseldi. Gece saatlerinde böl-
gede seyahat halinde olan vatandaşlar, araçları 
karda mahsur kalınca Belediyeden yardım iste-
diler. İlçede kurulan Dursunbey Arama Kurtarma 

ekipleri hemen bölgeye sevk edilirken, yol kena-
rında bulunan şarampole kayan araç bulunduğu 
yerden güçlükle çıkarıldı. 
Mahsur kalan vatandaşlara kumanya ikramında 
bulunan DAK ekibi, gece geç saatlerde araç sü-
rücüsüne ilçe merkezine kadar eşlik etti.

DAK (DURSUNBEY ARAMA KURTARMA), ALAÇAM DAĞINDA 
MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARDI.

KAYIP
Nüfus hüviyet 

Cüzdanım 15 Aralık 
2019 tarihinde 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.
ADEM ÖMÜR

Durnacık Mahallesi
DURSUNBEY
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Odaköy, Tepeköy, Delice, Mıcırlar, Süleler, Şabanlar, Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ, Çanakçı ve Göbül kırsal 
mahalle okullarımız 06.01.2020 Pazartesi günü tatil edildi. Ayrıca taşımalı eğitimde 

öğle yemekleri dağıtıldıktan sonra, taşımalı öğrencilere de okullar öğleden sonra tatil edildi.

GEÇ GELEN KIŞ TAM GELDİ, KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 
İLÇEMİZDE BAZI KÖY YOLLARI KAPANDI, TAŞIMALI EĞİTİME ARAVERİLDİ.


