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HOŞ GELDİNİZ.
İLÇEMİZDE, YENİ GÖREVE BAŞLAYAN MAL MÜDÜRÜ 

MUSTAFA EDE’YE, HOŞ GELDİNİZ ZİYARETİNDE BULUNDUK.

BAŞARILAR DİLİYORUZ. 
İLÇE NÜFUS MÜDÜR VEKİLİ SULTAN PEHLİVAN’I, 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

Bir müddet önce Dursunbey Mal Müdürlüğü 
görevine atanan ve ilçemizdeki yeni görevine 
başlayan Mal Müdürümüz Mustafa Ede’yi Dur-

sunbey basını, Mehmet Yarma, Rahmi Kireç ve 
Eczacı, Zuhal Yarma olarak  ziyaret ettik.  Yeşil-
yurt ilçesi(Tokat) Mal müdürlüğü görevini yapar-

ken ilçemize atanan ve  aslen İzmir’li olan Mus-
tafa Ede’ye, Dursunbey ilçemize hoş geldiniz der 
yeni görevinde başarılar dileriz.  Mehmet Yarma.

İLÇE NÜFUS MÜDÜR. V. VATANDAŞLARIMIZIN SON GÜNLER SIKIŞMADAN, BİR AN 
ÖNCE ESKİ EHLİYETLERİNİ VE KİMLİKLERİNİ DEĞİŞTİRMELERİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Bir süre önce İlçemiz Nüfus müdürünün emekliye ayrılmasıyla yerine getirilen 
İlçe Nüfus müdür vekilimiz, Sultan Pehlivan hanımefendiyi, makamında ziyaret 
ederek başarılar diledik. İlçemiz Nüfus dairesinde çalışırken, İlçe nüfus müdür 
vekilliği görevine getirilen ve görevini başarılı bir şekilde sürdüren Sultan Peh-
livan’ın önemli bir duyurusu da, eski ehliyet ve kimlik değişikliğinin 2020 yılında 

sona erceği oldu. Son günler sıkışmadan vatandaşlarımız eski ehliyet ve kimlik 
kartlarını bir an önce değiştirirlerse, hem kendileri, hemde vatandaşlarımız için 
kolaylık olacağını belirtti. Ayrıca yeni değiştirilen Nüfus kanununa göre, isteyen 
vatandaşlarımızın Mahkeme kararına bakmaksızın ad ve soyadı değişikliklerini 
ilçe nüfus dairemizde kolaylıkla yapabileceklerdir dedi.  Mehmet Yarma.

İLÇE KAYMAKAMI EMRULLAH TEMİZKAN, 2020 YILININ İLK MUHTARLAR TOPLANTISINI YAPTI. Haberi ve resimleri sayfa 6’da
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ZUHAL YARMA
ECZACI

İlaç Nedir? İlacın 
Tarihçesi  

İlaç nedir? Tarihin ilk zamanlarından bugüne ilaçlar 
nelerdir, nasıl gelişmiştir? İlk ilaçlar, ilacın tarihçesi, 
tarihi gelişimi hakkında bilgi.
İlaç; canlılarda hastalıkların tanısı, önlenmesi ve te-
davisi amacıyla kullanılan, vücut işlevlerini koruyan, 
değiştiren ya da düzelten kimyasal madde. Doğal 
kaynaklardan ya da yapay bireşimleme (sentez) yo-
luyla elde edilir.

Bitki ve minerallerin tıpta kullanıldığına ilişkin ilk yazı-
lı kaynaklar Eski Çin, Hint ve Akdeniz uygarlıklarına 
dayanır.M.Ö 2. ve 1. yüzyıllarda yaşayan İskende-
riyeli simya bilginleri birçok ilacı hazırlamayı, günü-

müzde de tıptaki değerini koruyan bakır sülfatı ilaç olarak kullanmayı biliyordu. 
M.Ö 1700’lerde Babil’de hazırlanmış bir taş tablet, bilinen en eski ilaç katalo-
gudur. Eski Mısırlılar, kabızlıkta hintyağı, sindirim güçlüğünde karamankimyonu 
ve nane kullanıyordu. Yunanlı hekim Dioskorides, İS 77’de hazırladığı ve 15. 
yüzyıla değin farmakolojinin temel başvuru kitapları arasında yerini koruyan Peri 
hyles iatrikes’te, (Latince De materia medica; İlaç Bilgisi Üzerine) tıpta kullanılan 
yaklaşık 600 bitkiyi tanımladı. Galenos’un da birçok hastalığın tedavisinde ilaç 
kullanmayı önerdiği bilinmektedir. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, 
ortaçağ Avrupa’sında tıbbın gerilemesine karşın, Arap hekimlerin katkısıyla Yu-
nan, Hint, İran ve Asur uygarlıklarından kaynaklanan ilaç bilgisi giderek gelişti. 
Batı Avrupa’ya 8. yüzyılda İspanya’daki Emevilerle gelen Arap tıbbı, yüzyıllar 
boyunca ilaç tedavisine temel oluşturan ilkelere kaynak oldu. Haçlıların 1203’te 
Konstantinopolis’i (İstanbul) yağmalamasından sonra Avrupa’ ya kaçan Bizanslı 
bilginler de Avrupa’da tıbbın gelişmesine katkıda bulundu. Ortaçağda tıp uygu-
lamalarının temelini Arap hekimlerin sürdürdüğü eski uygarlıkların tıp geleneği 
oluşturuyordu. Ünlü Alman hekim Paracelsus (1493-1541) bu geleneğe karşı 
çıktı ve simya bilgisine dayanarak çeşitli metaller içeren birçok ilaç hazırladı.

16. yüzyılda ilaç hazırlanması ve kullanımı hızla yaygınlaştı. Bilinen ilk farmakope 
1546’da Nürnberg’de yayımlandı; eczacılık mesleği 1617’de Londra’da Eczacılar 
Derneği’nin kurulmasıyla farklı bir nitelik kazandı. 17. ve 18. yüzyıllarda hekim-
lerin geleneksel tıp uygulamalarından hızla uzaklaştığı, yeni ilaçların bulunması 
ve etkilerinin anlaşılmasında deneye dayanan araştırmaların önem kazandığı 
görüldü. William Harvey’nin 1628’de kan dolaşımını tanımlaması ile ilaçların etki 
ettikleri dokuya kan yoluyla ulaştığı anlaşıldı. 18. yüzyılda araştırmacılar kâfur ve 
güzelavratotu özütü gibi bazı bitkisel ilaçların etkilerini gözlemlemek için hayvan 
ve insanlar üzerinde deneyler yaptılar. 19. yüzyılda tedavi edici maddeler içeren 
bitkilerden bu maddelerin elde edilmesi ile modern farmakoloji gelişmeye başla-
dı. Kullanılan ilk ilaçlar anestezikler oldu. Afyondan elde edilen morfin 1806’da, 
eter 1842’de, kloroform 1847’de, kokain 1860’ta kullanıldı. 1820’de Fransız kim-
ya bilginleri Pierre-Joseph Pelletier ve Joseph Bienaimé Caventou, kınakına 
ağacının kabuğundan kinin adlı alkaloidi elde ederek sıtma tedavisinde kullandı-
lar. 19. yüzyılda elde edilen ilaçlardan bazıları striknin (1817), nikotin (1828) ve 
Joseph Lister’ in enfeksiyonlara karşı kullandığı fenoldür (1865). Çeşitli ilaçların 
bulunup elde edilmesi sonucunda etkin dozun saptanması, saf bileşiklerin elde 
edilmesi ve benzer bileşiklerin bulunması amacıyla maddelerin kimyasal yapı-
sının incelenmesi olanağı doğdu. İlaçlar ve etkileri üzerine yapılan araştırma-
lar, 19. yüzyılın ortalarında Alman farmakoloji bilgini Oswald Schmiedeberg’in 
önemli katkılarıyla akademik bir disipline dönüştü. Schmiedeberg farmakoloji bi-
lim dalını tanımladı, bu konuda bir kitap yazdı; yetiştirdiği öğrencilerden bazıları 
belli başlı üniversitelerde farmakoloji kürsülerinin kurulmasına öncülük etti.

Alman bilim adamı Paul Ehrlich’in 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ilk yıl-
larında yaptığı araştırmalarla, kemoterapi ve bağışıklık kavramları ortaya çıktı. 
Ehrlich, belirli hücreleri seçerek onlara bağlanan kimyasal bileşiklerin var oldu-
ğunu ileri sürdü. Buna göre, seçilen hücreler mikroorganizmalar olursa, hastanın 
vücuduna zarar vermeden ortadan kaldırılmaları mümkün olacaktı. Birçok başa-
rısız deneyden sonra bulduğu mikrop öldürücü ilaçlardan ilki frengi tedavisinde 
kullandığı ve daha sonra Salvarsan adıyla piyasaya sürülen “606” oldu.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra enfeksiyon yapıcı canlıları seçici olarak etkileyen 
başka bileşikler üzerine de araştırmalar yapılmaya başladı. 1930’larda Alman, 
Fransız ve İngiliz bilim adamları ilk seçici antibiyotik olan sülfonamiti buldu ve ge-
liştirdi. Antibiyotiklerin bulunmasıyla ilaç araştırmaları büyük bir aşama kaydetti. 
Londra’daki St. Mary Hastanesi’nde çalışan İskoçyalı bilim adamı Sir Alexander 
Fleming, bakteri kültüründe yetişen bir küf katmanının çevresindeki bakterilerin 
yaşamadığını gözledi (1928). Bu küften elde edilen penisilin adlı maddenin bak-
teri enfeksiyonlarını iyileştirdiği ve öbür ilaçların zararlı yan etkilerine sahip olma-

dığı anlaşıldı. 1930’ların sonlarına doğru Avustralyalı bilim adamı Howard Florey 
ve Nazi Almanyası’ndan kaçan bilim adamlarından Ernst Chain, Londra’da, bu 
ilacı geliştirip saflaştırdılar. Fleming, Florey ve Chain, bu çalışmalarından ötürü 
1945’te Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü paylaştı; penisilin II. Dünya Sava-
şı’nın sonlarına doğru yaygın olarak kullanılmaya başladı. Bunu izleyen yıllarda 
yapay yollarla birçok antibiyotik elde edildi. Günümüzde enfeksiyonların tedavi-
sinde antibiyotikler sülfonamitlerin yerini almıştır.

İlaçlar kimyasal yapılarına, vücuttaki etkilerine ve kullanım amaçlarına göre sı-
nıflandırılabilir. Vücutta farklı etki mekanizmaları olan ilaçlar aynı sonucu ortaya 
çıkarabileceği gibi, bir bölümü de birden çok bozukluğun tedavisinde kullanılır. 
En sık kullanılan ilaçlardan bazıları antibiyotikler, uyarıcılar, yatıştırıcılar, sakin-
leştirici-uyutucular, anti depresifler, anestezikler, ağrı kesiciler, uyuşturucular, 
hormonlar ile müshiller, idrar söktürücüler ve antihistaminikler gibi özel bir ama-
ca yönelik olanlardır. Ölü ya da zayıflatılmış bakteri ve virüslerden hazırlanan 
ve çeşitli enfeksiyonlara karşı vücutta direnç oluşmasını sağlayan aşılar da ilaç 
olarak düşünülebilir. Aşılar, özellikle virüs kökenli hastalıkların önlenmesinde çok 
etkilidir. Bakteri enfeksiyonlarının antibiyotiklere oldukça duyarlı olmasına kar-
şın, virüslerdeki nükleik asitler ve enzimleri hücreye zarar vermeden parçalayan 
kimyasal maddeler kolayca elde edilemediğinden, virüslerin neden olduğu has-
talıkların tedavisinde ilaçların önemli bir yeri yoktur.

Son yıllarda yapılan ilaç araştırmalarında, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar 
konusunda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Kanserli hücreleri öldürmek için ge-
liştirilen bütün ilaçlar, normal bölünmeyi sürdüren sağlıklı hücreleri de etkiler. Bu 
alanda yapılan araştırmalar, kanser hücrelerine karşı bir antikor geliştirme çaba-
ları üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu antikorlar kanserli dokuyu etkilerken, normal 
dokulara çok az zarar verirler.

İlaçlar bitki, hayvan ve başka biyolojik ürünlerden, inorganik ve organik bileşikler 
ile elementlerden elde edilir. Bitkilerden elde edilen alkaloitler ilk saf ilaçlardır; 
bunlardan bazıları kinin, nikotin, kokain, atropin ve morfindir. Bitkilerden elde 
edilen öbür ilaçlar glikozitler ve damıtılarak pudra ya da yağlı bileşik biçiminde 
kullanılan uçucu yağlardır, ilaç olarak kullanılan yağlar arasında hintyağı, zeytin-
yağı ve susamyağı sayılabilir.

Hayvan kökenli ilaçların arasında hormon içeren özütler ile şeker hastalığının 
tedavisinde kullanılan insülin gibi saflaştırılmış hormonlar bulunur. İnsülin ön-
celeri domuz, koyun ve öküz pankreasından elde edilirken, artık yapay olarak 
bireşimlenmektedir.

Antibiyotikler, aşılar, ayrımlanmış insan plazması ve steroit türü hormonlar, doğal 
kaynaklardan elde edilen önemli ilaçlardandır. Önceleri doğal kaynaklardan elde 
edilen vitaminler, günümüzde laboratuvar koşullarında üretilmektedir. Örneğin C 
vitamini, kuşburnu gibi çeşitli bitkilerden elde edilirken, artık askorbik asit olarak 
bireşimlenmektedir. Günümüzde genetik mühendisliğinin gelişmesi, doğal kay-
naklarda çok az miktarlarda bulunan ve yapay yollarla bireşimlenmesi ekonomik 
açıdan sorun yaratan interferon ve insan büyüme hormonu gibi maddelerin elde 
edilebileceği yeni kaynakların bulunmasını sağlamıştır.

İlaçlar vücuda çeşitli yollarla verilebilir. Sindirim kanalı (ağız ya da anüsten) ya 
da solunum yoluyla verilen, damardan, deri altına ya da kas içine şırınga edilen 
ilaçlar vardır. İlaçlar vücuda nasıl verilirse verilsin, etkilerini hücre düzeyindeki 
alıcılara bağlanarak gösterir. En sık rastlanan ilaç-alıcı etkileşimi bir kilit-anah-
tar ilişkisine benzetilebilir. İlaç molekülünün kimyasal yapısı, hücredeki alıcıya 
tamamen oturmasını sağlar. Bu etkileşim sonucunda hücrede ortaya çıkan biyo-
kimyasal ve fiziksel değişiklikler, ilacın etkisini göstermesini sağlar.

İster doğal kaynaklı (bitkisel, hayvansal) olsun, ister bireşimsel yolla elde edilsin, 
ilaç olarak yararlanılan saf etken maddeler ya da karışımlar, kullanımı kolaylaş-
tırmak, doz ayarlaması yapabilmek gibi nedenlerle çeşitli biçimlere dönüştürü-
lerek kullanıma sunulur. Pek çok tıbbi bileşik su, alkol ya da başka bir çözücü 
içinde eritilerek çözelti biçimine dönüştürülür. İksirler (eliksir) tatlandırılmış su ve 
alkol içeren berrak çözeltiler, alkolalar ise uçucu bileşiklerin alkol ya da su-alkol 
kanşımındaki çözeltileridir. Uçucu olmayan bileşiklerin ıslatma (maserasyon) ya 
da tüketme (perkolasyon) gibi özütleme yöntemleriyle hazırlanan alkollü ya da 
sulu-alkollü çözeltilerine tentür denir. Derişik şeker çözeltilerine etken madde-
lerle ve yardımcı maddelerin katılmasıyla hazırlanan ilaç tipi ise şurup olarak 
bilinir. Etken maddelerin parafin ya da lanolin gibi yağlı ya da yağımsı maddelere 
(sıvağ) katılmasıyla hazırlanan merhemler, dışarıdan deriye sürülen ya da vücut 
boşluklarına uygulanan yarı katı ilaç biçimleridir. Tablet, kapsül, pastil, pilül ve fitil 
gibi katı ilaç türlerinde bileşiklerin kimyasal tepkimeye girme tehlikesi çok düşük 
olduğu gibi, bu ilaçların doz hesabı, saklanması ve paketlenmesi de çok kolay-
dır. Şırınga yoluyla verilen ilaçlar ile göz damlaları ve pansumanda kullanılan 
bileşikler, steril olarak hazırlanır. Bir gaz ortamı içindeki sıvı ya da katı parçacık-
ların oluşturduğu ilaç biçimlerine ise aerosol denir.
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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

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayi Başkanlığı tarafından kabul edilen İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, 
Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM) projesinin imza törenine katıldı. Balıkesir Üni-
versitesi’nin de ortağı olduğu ROBOTİM Projesi imza töreni Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in açılış konuşmasını yaptığı 
törende 17 proje arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi de projeye imza attı. Ba-
lıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 17 proje arasında Balıkesir Üniversi-
tesi’nin de yer almanın gurur verici olduğunu söyleyerek, projenin başta Balıkesir 
Üniversitesi olmak üzere Balıkesir’e ve Türkiye’ye hayırlı olması temennilerini dile 
getirdi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
ROBOTİM PROJESİNDE.

Bakan Varank'tan, Dursunbey OSB'ye Destek Sözü. Dursunbey Belediye Başkanı 
Ramazan Bahçavan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Dur-
sunbey OSB'ye destek sözü aldı. Alt yapı ve Elektrik hatları işleri süren Dursunbey 
Organize Sanayi Bölgesinde kış aylarında da çalışmalar tam gaz devam ederken, 
ek ödenek ve sanayici desteği için Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahça-
van, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Balıkesir Millet-
vekili Mutlu Aydemir ve Dursunbey OSB heyetinin de katıldığı ziyarette OSB'de 
gelinen son nokta ve yer tahsisi yapılan işletmeler hakkında Bakan Varank'a bilgi 
verildi. Dursunbey OSB'de süren çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden  
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ek ödenek ile ilgili destek vere-
ceklerini söyledi. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı 
Ramazan Bahçavan; "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank'ı 
Milletvekilimiz Mutlu Aydemir ile birlikte ziyaret ederek, Organize Sanayi Böl-
gemizde ki altyapı çalışmalarını ve ödenek ihtiyaçlarını değerlendirdik. Kıymetli 
Bakanımıza verdikleri destek sözü ve OSB’mize göstermiş olduğu ilgi için teşek-
kür ediyorum. İnşallah Bakanımızın da desteği ile yakın zamanda ek ödenek de 
gelecek ve alt yapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANI MUSTAFA VARANK, 

DURSUNBEY OSB’YE 
DESTEK SÖZÜ VERDİ.

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
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Balıkesir Marka Şehir projesine odak-
landı
Yıllardır herkesin diline dolanmış bir 
cümle var; “Balıkesir Marka Şehir Ola-
cak” diye… Söyleniyor fakat arkası gel-
miyor. Türkiye’nin en kaliteli kırmızı eti 
bizde ama dışarıdan gelen bir misafiri 
götüreceğimiz et restoranı yok. Kuzu 
deyince biz akla geliyoruz ama bu işin 
ekmeğini Akhisar yiyor. Sütün ve pey-
nirin başkentiyiz fakat peynirlerimiz 
Ezine’ninki kadar tanınmıyor… Her 
şey bir tarafa… Bizim bu ürünlerimizi 
markalaştıracağımız, göstereceğimiz 
bir tanıtım, satış alanımız yok… Bu kez 
odalar, borsalar ve Milletvekilleri elini 
taşın altına koydu..

BALIKESİR MARKA ŞEHİR 
PROJESİNE ODAKLANDI

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi 
Kula, Balıkesir'in çok ciddi anlamda 
değerli ürünleri olduğuna dikkat çe-
kerek "Bunlar coğrafi işaret alan çok 
önemli ürünlerimiz. Balıkesir'in oda 
ve borsaları olarak Marka Şehir Balı-
kesir projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu 

değerli ürünlerini daha fazla değerli 
hale, daha katma değerli, marka haline 
getirmek için çalışmalarımız var. Onun 
için 2020 yılı içerisinde bunlarla ilgili 
bir lansmanımız olacak"dedi.     Balı-
kesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula 
çok değerli ürünlerin il genelinde üre-
tildiğini belirterek "Balıkesir merkez ve 
ilçeleriyle birlikte 14 oda ve borsayız. 
Bizler sürekli her ay toplanıp bir araya 
gelerek ilimizin problem ve sorunlarını 
konuşup tartışıyoruz. Ticaretin geliş-
mesini masaya yatırıp çeşitli konuları 
ele alıyoruz. Bununla ilgili de yaklaşık 
1 yıldır sürdüğümüz bir proje vardı. 
Marka Şehir Balıkesir projesi. Bu proje 
ile Balıkesir'i marka şehir marka ürün-
ler üssü yapmayı planlıyoruz. Özellikle 
Balıkesir'in ürünlerinin daha değerli bir 
şekilde satılması, şehir dışında istene-
rek aranılan ve ismiyle istenerek tercih 
edilmesi için çalışmalar yürütüyorduk. 
Bu sürdürdüğümüz çalışmalarımız da 
sona gelindi. Çünkü Balıkesir'in çok 
ciddi anlamda değerli ürünleri ve tu-
rizm potansiyeli var. Kuzu etimiz höş-

merimimiz, zeytinimiz, zeytinyağımız, 
kolonyamız, Gönen'in Baldo pirinci var. 
Bunlar çok önemli ürünlerimiz. Zeytin-
yağımız Türkiye'de coğrafi işaret aldı 
şimdide Avrupa'da coğrafi işaret almak 
için şimdi AB'ye başvurusu var mesela. 
Zeytinyağımızın gözü artık Avrupa'da. 
Örneğin Edremit çizik yeşil zeytin 
AB'den coğrafi işaret almak üzere Tür-
kiye'de bitirdi prosedürlerini. 50 peynir 
çeşidi kitabımız var Büyükşehir Beledi-
yemizin yaptığı çok güzel bir çalışma. 
Biz Balıkesir'in bu değerli ürünlerini 
daha fazla değerli hale, daha katma 
değerli, daha marka hale getirmek için 
çalışmalarımız var. Onun için bu 2020 
yılı içerisinde bunlarla ilgili bir lansma-
nımız da olacak"dedi.  

 Milletvekili Mustafa Canbey; “Balıkesir 
gerçekten kendi özelinde değerlendir-
diğimizde benim bir tabirim var Balıke-
sir ile ilgili 2015 yılında söylemiştim. o 
zaman ciddi bir araştırma yapmıştım. 
Slogan üretmiştim. Balıkesir parlatıl-
mamış bir pırlanta diye. Bunu neden 

söyledim 14 bin km alanı olan deniz-
leriyle birlikte 18 bin km lanı olan Balı-
kesir’den bahsediyoruz. İmkanı en çok 
olan illerden bir tanesi. Devasa ovası, 
jeotermal, madencilikte, dağları olan, 
deniz turizmi olan bir şehir. Böyle bir 
şehrin parlatılması gerekiyor. Geldiği-
miz noktada bir milletvekili  olarak bu 
işlere müdahale ediyoruz. Elimizden 
geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. 
İstanbul’da bir Balıkesir günleri düzen-
leyelim, görsel lezzetler fuarı düzenle-
yelim Balıkesir’i İstanbul’da tanıtalım.. 
Kuzumuz, höşmerimiz peynirimiz ve 
lezzet anlamında bir çok ürünümüz 
var. Balıkesir’de neden peynir fuarı 
yapmıyoruz diye düşünüyorum. Bun-
ları değerlendirelim Açıkçası Balıke-
sir’in kendi değerlerini değerlendirme 
noktasında biraz daha çaba sarf etmesi 
gerekiyor. Biz bu projelerin ve hedefl e-
rin gerçekleşmesi için üzerimize düşe-
ni yapmaya hazırız” dedi

BALIKESİR MARKA 
ŞEHİR PROJESİNE 

ODAKLANDI.

BALIKESİR 
TİCARET ODASI 

BAŞKANI 
RAHMİ KULA

AK PARTİ BALIKESİR 
MİLLETVEKİLİ 

MUSTAFA CANBEY

İLAN
İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

08 Mart 2020 Pazar günü yapılacak olan Vakıf Mahallesi Muhtarı ile eksik yedi ihtiyar heyeti üyelikleri tamamlama ara Seçiminde 
kullanılacak seçmen kütükleri güncelleştirilmek amacıyla Muhtarlık Bölgesi Askı listesi olarak Vakıf mahallesi muhtarlığında vatandaşların 
rahatlıkla görüp okuyabilecekleri şekilde 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 08:00’de askıya çıkartılmış olup, 10 (on) gün süre ile askıda 

kalarak 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00'de askıdan indirilecektir.

Vakıf mahallesinde ikamet eden vatandaşların seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri ilanen duyurulur.

                                                                                                        DURSUNBEY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI

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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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

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

Dursunbey'de İdlip İçin organize edilen İdlip'e yardım kampanyası kapsamında 
24 tonluk yardım malzemesi yapılan dualarla yola çıktı. Dursunbey Kaymakam-
lığı, Belediye Başkanlığı, İHH ve STK'lar İdlip İçin oluşturulan yardım merkezinde 
Un, Şeker, Battaniye ve kuru gıda yardımları 4 günlük süre içerisinde toplandı. 
Toplanan 24 tonluk yardım malzemesi dualarla İdlip'e gönderildi.  Dursunbey Be-
lediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yaptığı açıklamada; "Kaymakamlığımız, Be-

lediyemiz, İHH ve STK'larımızın ortaklaşa düzenlediği İdlip İçin yardım kampan-

yamız sona erdi. Elhamdülillah 24 Tonluk yardım malzememiz tıra sarılarak yola 

çıktı. Bizde dualarımız ile tırımızı İdlip'e yolladık. Bu 4 günlük süreçte yardımlarını 

esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ediyor, yardımlarının makbul omasını di-

liyorum" dedi.

DURSUNBEY'DE İDLİP İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR, 
İDLİP’E  YOLA ÇIKTI.

Dursunbey Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören kız 
öğrenciler aralarında topladıkları para ile İdlip'e gıda yardımı yaptılar. Dursun-
bey Kaymakamlığı, Belediye, İHH ve STK'ların desteği ile Dursunbey'de topla-
nan İdlip için yardım kampanyasına ilgi yoğun oldu. Kendi aralarında topla-
dıkları para ile İdlip'e 15 çucal un alan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi öğrencileri birlik ve beraberlik örneği verdiler. Okul Müdürü Mustafa Ka-

raduman eşliğinde topladıkları yardım parasını görevlilere teslim eden öğen-

ciler, toplanan para ile en çok ihtiyaç olan Un'un alınmasını istediler. Yardım 

görevlileri de öğrencilere teşekkür ettiler. 

DURSUNBEY'DE KIZ ÖĞRENCİLER'DEN İDLİP'E GIDA YARDIMI.
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Kaymakamımız Emrullah TEMİZKAN Başkanlığında, Belediye Başkanı Ramazan 
BAHÇAVAN, Daire Amirleri ve Muhtarlarımızın Katılımıyla 2020 Ocak Ayı Muhtar-
lar Toplantısı gerçekleştirildi. 

Muhtarlarımızın genel sıkıntıları dinlenilmiş ve mahalle halkının sıkıntılarına çö-
züm önerileri bulmak amacı ile Kurum Müdürleri ile İstişare edilip karşılıklı mü-
zakereler yapılmıştır.

İLÇE KAYMAKAMI EMRULLAH TEMİZKAN 2020 YILININ İLK MUHTARLAR TOPLANTISINI YAPTI


