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Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar beldesinde, 22 OCAK 2020 akşamı saat 
22.22’de, 5,4  büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir’de, İlçemizde,  cıv-
rar  il ve ilçelerdede Tüm şiddetiyle hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  Mu-
salar’da saat 22.25’te 4.4, 22.48’de 4.2, 23.17’de 4.3, 00.24’de 4.0, 00.30’da yine 
4.0 büyüklüğünde 5 deprem daha kaydedildi. Bölgede ilerleyen saatlerle birlikte 
4’ün altında çok sayıda deprem meydana geldi.

“GERÇEK VE DOĞRU BİLGİLER”  VALİLİK TARAFINDAN AÇIKLANDI 
Balıkesir Valiliği de depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22’de Manisa Akhisar merkezli 
5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  Deprem Balıkesir’de de hisse-
dilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi ve di-
ğer çağrı merkezlerimize deprem sonrası şu ana kadar depremle ilgili herhan-
gi bir çağrı gelmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, 
yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Balıkesir’e ve tüm illerimize 
geçmiş olsun”

Dursunbey

DEPREM HEPİMİZİ KORKUTTU 
MANİSA’DAKİ DEPREM 

DURSUNBEY’İ DE SALLADI.
Balıkesir'de 2020 yılının ilk kurum müdürleri toplan-
tısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında öğretmenevinde 
yapıldı.Vali Ersin Yazıcı, İl İdare Şube Başkanları top-
lantısında, kamuda çalışan ve kamu görevi yürüten 
tüm çalışanların üzerine düşen görevi en iyi şekilde 
yapmakla mükellef olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, ta-
rım, turizm ve sanayide sağladığı katma değer ile 
Balıkesir'in, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri ol-
duğunu vurguladı.

Vali Yazıcı, " Vatandaşı güler yüzle karşılayın"
Bütün kurumlardan vatandaşlarla ilişkilere önem vermesini isteyen Vali Yazıcı, 
"Yöneticiler olarak bizim mesai kavramımız olamaz. Hepimiz 24 saat görevde 
olmak zorundayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını süratli bir şekilde gidermek bi-
zim birinci görevimizdir. Vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşım, bir hiz-
met anlayışı ile çalışacağız. Kamu kurumları olarak hangi makamda bulunursak 
bulunalım daima vatandaşlarımıza kapımız açık olmalıdır. Güler yüzlü bir yakla-
şım vatandaşlarımıza sergileyeceğiz. Ülkenin tüm kurumları güler yüzlü olmalı. 
Şehrimizde hep beraber yolumuza devam edelim. 2020 yılında ben farklı ola-
rak ne yapabilirim sorusunu kendinize sorun. Bir önceki yıldan farklı işiniz olsun. 
Ürettiğiniz hizmete göre bu değişebilir. Bazen sadece hizmet kalitesini arttırmak 
adına olabilir ürettiğiniz hizmetin sayısını artırmak olarak, hızını artırmak olabilir. 
Yapılan işe göre bu değişir. Ama mutlaka farklı bir şeyler olsun" dedi.
2019 yılında güzel çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini söy-
leyen Vali Yazıcı, "Bunları büyüterek artırarak yapmak mecburiyetindeyiz. Ülkede 
adeta bir seferberlik var. Böyle olmak zorunda. Çünkü bir gerçeği bir kez daha 
gördük. Adeta terör örgütleri yarışa girdi. Bu millet karşısında terör örgütlerinin 
başaracağı hiçbir şey yok" dedi.

Vali Yazıcı, “Kadına şiddet kabul edilemez”
Toplumun temelini oluşturan aileye önem verilmesini vurgulayan Vali Yazıcı, “Aile 
toplumumuz için kutsaldır” dedi. İnanç ve değerlerimizin hiçbir şiddeti tasvip et-
mediğini ifade eden Vali Yazıcı, “Sevgiyi, saygıyı, anlayışı hakim kılmalıyız. Bizim 
medeniyetimiz kadını tarihin her döneminde baş tacı yapmıştır. Kadınların güçlü 
olduğu toplumlar daha başarılıdır. Kadına yönelik şiddetle her zaman mücadele 
edeceğiz ve mağdur kadınlarımızın destekçisi olacağız. Kadınlara yönelik şiddet 
hiçbir şekilde kabul edilemez. Şiddet insanlık suçudur. Bu yüzden şiddetle mü-
cadele hususunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSMAİL OK; ‘‘BALıKeSİrİMİzİn İLçe zİrAAt OdASı 
BAşKAnLArı zİYAretİMİze geLdİLer. OdA 

BAşKAnLArıMızA nAzİK zİYAretLerİ İçİn teşeKKür 
edİYOruM. Bugüne KAdAr OLduğu gİBİ BundAn 

SOnrA dA çİftçİLerİMİzİn SeSİ OLMAYA 
deVAM edeceğİz.’’ dedİ.

BALIKESİR VALİSİ YAZICI “VATANDAşI 
güLER YüZLE KARşILAYIN” DEDİ.

MOTORLU TAşIT 
VERgİLERİNİZİ UNUTMAYINIZ

BİR HAFTA KALDI 
BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ

31 OCAK CUMA SON güN.
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Kış depresyonu 
sizi esir 
almasın! 

Kış aylarında yüzünü 
daha az gösteren ‘gü-
neş’ nedeniyle birçok 
insan enerji yoksunluğu 
ve hayattan keyif ala-
mama gibi sorunlarla 
baş etmek zorunda ka-
lıyor.
Aslında ‘Kış depresyonu’ 
olarak adlandırılan ve 
özellikle kadınları etkisi 
altına alan bu hastalık-

tan korunmak mümkün. İşin püf noktası ise hafta-
da en az 2 kez balık tüketmek ve bol bol egzersiz 
yapmak! 

“Çok uykum olmasına rağmen gece uykuya dal-
makta zorluk çekiyorum, sabahları da zar zor uya-
nıp gün boyu halsiz oluyorum”, “Kimse ile görüşüp 
konuşmak istemiyorum”, “Çok mutsuzum, içimden 
bazen ağlamak geliyor”, bu tarzı yakınmaları kış 
mevsiminde çevremizden sıkça duyuyor ya da 
kendimiz de dile getiriyoruz… 

 Özellikle kadınları etkisi altına alan kış depresyo-
nunun yaşamı çekilmez hale getirdiğine, oysa bu 
hastalıktan korunmanın mümkün olduğuna dik-
kat çekerek, “Kış mevsimi bazı kişiler için oldukça 
zor geçiyor. Çünkü enerji yoksunluğu, gün içinde 
aşırı uyuklama, sabahları geç uyanma ve hayat-
tan keyif alamama gibi durumlar yaşam kalitesini 
ciddi boyutlarda bozabiliyor. Ancak alınacak olan 
bazı önlemler ile kış mevsimini enerjik ve keyifli bir 
şekilde geçirmek mümkün” diyor. 

tOPLuMun Yüzde 10’unu etKİLİYOr!
Kış depresyonu, yılın diğer zamanlarında zihinsel 
durum açısından oldukça sağlıklı olmalarına kar-
şın, soğuk aylar yaklaştıkça depresyon belirtileri 
gösteren kişilerde görülen ruhsal bir düzensizlik 
durumu olarak tanımlanıyor. Teknik adı “mevsim-
sel duygu durum bozukluğu” olan bu rahatsızlık 
nadiren de olsa diğer mevsimlerde ortaya çıka-
biliyor. Kış depresyonu yaşayan kişilerin en be-
lirgin özellikleri ise her sene kış ayları yaklaştıkça 
gözlenen depresyona özgü mutsuzluk, keyifsiz-
lik, hayattan tat alamama ve enerji azalması gibi 
durumlar yaşamaları. Yapılan çalışmalar özellikle 
kadınları etkisi altına alan kış depresyonunun tüm 
yetişkinler arasında yüzde 1.5 - 10 gibi yüksek bir 
oranda gözlendiğine işaret ediyor. 

BeLİrtİLerİ neLer?
Genellikle soğuk ve az ışıklı aylar yaklaştıkça gide-
rek artan belirtileri şöyle sıralıyor: 
• Enerjisi yoksunluğu, 
• Sabahları güç uyanma, 
• İsteksizlik, 
• Genel keyifsizlik, 
• Gün içinde aşırı uykulu olma, 
• Konsantrasyon güçlüğü, 
• Performans düşüklüğü gibi depresyona özgü du-
rumlar yaşanıyor. 
• Sıklıkla karbonhidratlı besinler tercih edildiği için 

kilo alınıyor. 
dePreSYOnu ÖnLeMenİn 7 Püf nOKtASı!
• Kış boyunca gündüz saatleri süresince olabildi-
ğince doğal güneş ışığı almalısınız. Bu nedenle 
penceresi olmayan ve yapay ışıkla aydınlatılan 
ortamlarda çalışıyorsanız, sabah mesai saatinden 
önce ve hafta sonları güneşli ortamlarda bulun-
maya çalışın. 
• Evde ve işyerinde aydınlatma için doğal güneş 
ışığı tarzında ışık veren ampuller kullanın. 
• D vitamini açısından zengin olan balık etini haf-
tada en az 2 kez tüketin. Bol sıvı ve meyve suyunu 
ihmal etmeyin. 

• Mümkünse kış tatillerinizi güneşli ve rahat or-
tamlarda geçirin. 
• Uyku alışkanlıklarınızı değiştirmeyin, hafta sonla-
rı geç saatlere kadar uyanık kalmayın.
• Haftada 3-4 gün egzersiz yapın. Böylelikle hem 
kendinizi daha dinç hissedecek, hem de gece 
daha rahat uykuya dalacaksınız. 
• Yapmak isteyip de devamlı ertelediğiniz sosyal 
aktiviteler için kış mevsiminin iyi bir fırsat olduğu-
nu akıldan çıkarmayın.

uzMAnA ne zAMAn BAşVurMALı?
Değişken sosyal ve fizyolojik şartlara bağlı olarak 
ortalama ruh halindeki dalgalanmaların herkeste 
görülebildiğini ve bu durumun bir seviyeye kadar 
son derece olağan olduğunu belirterek şunları 
söylüyor: ‘Kış depresyonu bir uzmana başvurul-
madığı durumlarda baharın gelmesiyle de pekâlâ 
kendi kendine geçebilir. Ancak duygu durumdaki 
düşüşler her sene kış aylarında belirgin olarak or-
taya çıkıyorsa ve kişinin psikolojik, sosyal, ailevi ve 
akademik hayatını ciddi derecede etkilemeye baş-
lamışsa, artık bir uzmana görünme vakti gelmiştir. 
Böylelikle profesyonel yardım alan hastalar bir 
sonraki yılın kış depresyonuna karşı daha hazırlıklı 
olur ve hastalıkla çok daha verimli metotlarla başa 
çıkmayı öğrenirler.” 

ışıK terAPİSİ İLe etKİLİ çÖzüM!
Kış depresyonunda diğer depresif bozuklukların 
tedavisinde kullanılan klasik yöntemler olan bi-
lişsel-davranışçı psikoterapi ve ilaç tedavisinden 
farklı olarak, ışık terapisi (fototerapi) ile melatonin 
hormon desteği uygulamalarına yöneldiklerini 
belirterek tedavi sürecini şöyle anlatıyor: “Özellikle 
ışık terapisi ve psikoterapi kombinasyonu ile has-
taya ilaç vermeden ve olası yan etkilerden uzak 
kalarak çok başarılı sonuçlar elde etmek müm-
kün oluyor. Tedaviye yanıt oranı kişiden kişiye ve 
kullanılan yöntem kombinasyonuna bağlı olarak 
değişiyor. Ortalama bir ışık terapisi seansı 30-60 
dakika sürüyor ve hastalar genellikle ilk 1 hafta 
sonrasında iyileşme fark etmeye başladıklarını ifa-
de ediyor.”

Kendİnİzİ MutLu HİSSetMenİzİ 
SAğLAYAcAK 8 YİYeceK

Şehir hayatının yoğunluğu, iş stresi, kişisel so-
rumluluklar gibi pek çok etken gün içinde ken-
dimizi mutsuz hissetmemize yol açabiliyor. Böyle 
anlarda birçok kişi kendini yeniden iyi hissetmek 
için bir şeyler atıştırıyor. Çünkü bazı besinler içer-
dikleri serotonin gibi maddeler nedeniyle mut-
luluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren 
besinler sayesinde stresi azaltırken, kilo almamak 
için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. 

Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, mutluluk 
veren besinler hakkında bilgi verdi.
Doğru miktarlar sizi daha çok mutlu eder
Çoğu insan mutsuz ya da stresli olduğunda daha 
çok yemek yeme eğilimindedir. Özellikle stres al-
tındayken çiğneme refleksiyle daha çabuk stres 
atmak için sert yiyecekler tercih edilmekte ya da 
daha fazla tatlı tüketilmektedir. Bunlar haricinde 
fast food ve yağlı yiyecekler de kolay yoldan doy-
gunluk sağladıkları için kişilere geçici bir mutluluk 
sağlayabilmektedir. Serotonin içeren yiyecekler 
enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinlerdir 
ve kalorileri yüksektir. Örneğin kuruyemişler, en-
erji verdikleri için beraberinde mutluluk da ge-
tirmektedir. Bunların fazla tüketimi enerji ve 
mutluluk artışının yanı sıra kilo artışına da neden 
olabilmektedir. Bu yiyeceklerin geçici mutluluğa 
sebep olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Geçici 
mutluluğun artan kilolarla birlikte kalıcı bir mut-
suzluğa dönüşmemesi için bu gıdaların sınırlı 
olarak tüketilmesi büyük önem taşımaktadır. Her 
sıkıldığında ya da strese girdiğinde bu gıdalar-
dan tüketmemek ofis çekmecelerinde, evdeki 
dolaplarda bu gıdalardan fazla miktarlarda bulun-
durmamak gerekmektedir.  
Öğün atlamak mutsuzluk sebebi olabilir
Gün içinde şekerin düşmesi de beraberinde mut-
suzluğu getirebilmektedir. Yoğun çalışma tem-
posu nedeniyle öğün atlayan kişiler şekerleri 
düştüğü için daha mutsuz olabilmektedir. Uzun 
süre yemek yemeyen şekeri düşen kişiler şekeri 
hızla yükseltecek, paketli gıdalara yönelmekte-
dir. Bu nedenle kişinin hangi durumlarda yüksek 
kalorili atıştırmalıklara yöneldiğini fark etmesi 
önem taşımaktadır. Böyle anlarda doğru miktarda 
tüketildiğinde kişiye kendine daha iyi hissettire-
cek sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir.

MutLuLuK Veren BeSİnLer
 Bİtter çİKOLAtA: Tatlı istediğini diğer çikola-
talara oranla daha hızlı keser. Kahvenin yanında 
küçük bir ya da iki kare bitter çikolata tüketmenin 
sakıncası yoktur.
Muz: Serotonin içeriği yüksek olan bir meyvedir. 
Ara öğün olarak günde 1 tane tüketilebilir.
 ceVİz: Fındık, çiğ badem, fıstık gibi kuruyemişler 
de seratonin açısından zengin olsalar da ceviz bu 
konudaki en etkin kuruyemiştir. Günde 2-3 ceviz 
tüketmek kişinin steresinin azalmasına ve kendini 
daha mutlu hissetmesine yardımcı olabilir.
AY çeKİrdeğİ: Hem çiğneme refleksini harekete 
geçirmesi hem de yüksek serotonin oranıyla stresi 
azaltan önemli bir yiyecektir.
 Kuru İncİr: Serotonin içeren kuru meyvelerin 
başında kuru incir gelmektedir. Ara öğünler tercih 
edilen kuru incir kan şekerini düzenleyerek kaygı 
seviyesini azaltır.
 BezeLYe: Ana öğünlerden birinde bezelye tüket-
mek kişinin kendini daha iyi hissetmesini yardımcı 
olmaktadır. Bezelye serotonin seviyesini yükselt-
mek için önemli bir kaynaktır.
 PeYnİr: Kahvaltıda peynir tüketerek güne se-
rotonin içeren bir öğünle başlamak ve gün boyu 
daha enerjik ve mutlu olmaya fayda sağlar. Mik-
tarı kilo artışına neden olabilecek kadar çok ol-
mamalıdır.
 tAHıL SALAtALArı: Nohut, buğday, fasulye, ki-
noa gibi tahıl içeren salataların öğünlerin birinde 
tüketilmesi stresle baş etmede kolaylık sağlay-
abilmektedir.
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Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Sosyal Hizmetler 
müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde saha taraması başlattı. Ekipler soğuk hava se-
bebi ile üşüyen ve yardıma muhtaç vatandaşları tespit edecek. Sosyal Belediyeci-
lik alanında Türkiye'de örnek projelere imza atan Dursunbey Belediyesi, yine ör-
nek bir proje ile sahaya çıktı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile 
harekete geçen 15 kişilik Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, ev ev dolaşarak saha 
araştırması yapacak. Soğuk havalarda yardıma muhtaç olan vatandaşları tespit 
edecek olan ekipler, ısınma sorunu yaşayan vatandaşlara da hem yakacak hem-
de soba yakma hizmeti verecek. Mevcut'ta 30 vatandaşın evinde soba yakma 
hizmetini sürdüren Dursunbey Belediyesi, saha araştırması ile gerçek ihtiyaç sa-
hiplerine de ulaşmış olacak. Konu hakkında Dursunbey Belediyesinden yapılan 
açıklamada; "Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile 15 kişiden 
oluşan sosyal hizmetler müdürlüğü ekiplerimiz, kimsesiz, gariban, yaşlı hem-
şehrilerimizin soğuk kış günlerinde ihtiyaçlarını gidermek amacı ile ziyaretleri-
ne başladı. Muhtarlarımız ile irtibat halinde olan ekiplerimiz, hemşehrilerimizin 
yakacak, yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını sahada araştıracak. Belediye Başkanımız 
Ramazan Bahçavan, özellikle bu soğuk havalarda dışarıda kalan, yakacağı bulun-
mayan vatandaşların tespit edilmesini istedi. Siz hemşehrilerimiz de çevrenizde 
bu durumda olan vatandaşlarımızı 0266 662 3 662 numaralı çağrı merkezimize 
iletmeniz durumunda, gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

DURSUNBEY'DE üşüYEN 
KİMSE KALMAYACAK!

İYİMSER İNSANLAR DAHA UZUN YAşIYOR
Boston Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, on binlerce kadın ve erkeğin, 
kadınlar 10 yıl, erkekler 30 yıl olmak üzere, iyimserlik seviyeleri, genel sağlık du-
rumları, spor, diyet, alkol ve sigara alışkanlıkları incelendi.
BBC'de yayınlanan haber göre, çalışma, iyimser olanların yüzde 11 ila 15 daha 
uzun yaşam süresine sahip olduklarını ve diğerlerine göre 85 yaşına kadar yaşa-
yabilme ihtimallerinin daha yüksek seyrettiğini gösterdi.
Araştırma ekibinden Lewina Lee, ilk verilerin, daha iyimser insanların hedeflerini 
gerçekleştirmek için öz güvenlerinin olduğunu, problemleri daha kolay çözdük-
lerini, bunun da duygularını ve stres seviyelerini daha iyi kontrol edebildiklerini 
gösterdiğini belirtti.
"Sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir"
Stresin bağışıklık sistemine etkilerine de değinen Lee, iyimser insanların stresin 
rol oynadığı rahatsızlıklarla daha iyi başa çıkabileceklerini söyledi.
Lee, "Denek gruplarından rastgele alınan veriler, güzel bir gelecek hayal etme-
nin veya daha yoğun 'bilişsel davranışçı terapi'nin iyimserlik seviyesinin arttığını 
gösteriyor." dedi. İyimser insanların neden daha uzun yaşadığıyla ilgili tartışma-
ların devam ettiğini ancak araştırmanın pozitif düşünmenin faydalarını destekle-
diğini vurgulayan Profesör Lee, "Sürekli olumsuzlukları düşünmekten kaçınmak 
stresle başa çıkmak için sıradan bir mekanizma olabilir. Bulgularımıza göre iyim-
serlik, insan ömrünü uzatarak sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir." ifadelerini 
kullandı.
Nasıl daha iyimser olunabilir
Northumbria Üniversitesi'nde görev yapan Michael Smith, daha iyimser olmanın 
yollarını şöyle sıralıyor;
- Günde 20 dakika yazı yazmak
- Kitap okumak
- Resim yapmak
- Müzik dinlemek
- Aşık olmak
- Olumlu kelimeler kullanmak
- Pozitif varsayımlar yapmak

2019'DA KAç şİRKET 
KONKORDATO İLAN ETTİ?

2019 yılında konkordato ilan eden şirket sayısı 899 oldu. İki yılın sonunda yakla-
şık iki bin şirketin konkordato ilan ettiği bildirildi.
Ticaret Sicili Gazetesi'nden derlenen verilere göre 2018 yılının tümünde bin 94 
olan konkordato sayısı 2019 yılında 899 oldu. 2018 Aralık ayında yapılan yasal 
düzenleme ile konkordato ilanı zorlaştırıldı ama tam olarak frenlenemedi.

2018 Ocak ayında konkordato sayısı sadece birdi. Şubat'ta üç konkordato ilanı-
na çıkılırken, Mart’ta böyle bir talep olmadı. 2018 Nisan'ındaki yedi konkorda-
todan sonra sayılar büyümeye başladı. Bir başka deyişle Ağustos ayındaki kur 
patlaması öncesinde de şirketlerin ekonomik sıkıntıları başlamıştı.

Kur PAtLAMASı SAYıYı YüKSeLttİ
DW Türkçe’den Erdal Sağlam’ın derlediği bilgilere göre, 2018 yılı Mayıs ayında 
28, Haziran'da 34, Temmuz'da 35, Ağustos'ta 46, Eylül'de 73 konkordato sayı-
sına ulaştı. Kur patlamasının piyasalarda etkisinin görülmeye başladığı Ekim 
2018'de 252, Kasım'da 336, Aralık'ta 279 şirket konkordato ilan etti.
Şirketlerin, nakit akışlarını yönetemedikleri için alacaklılarla anlaşıp borçlarını 
ödeme takvimine bağlamak için kullandıkları konkordato ilanının kötüye kul-
lanıldığı, bazı şirketlerin sadece zaman kazanmak için bu yöntemi kullandıkları 
görüldüğü için şartlar zorlaştırıldı.
2018 Aralık'ta yasal düzenleme yapıldı ama 2019 Ocak ayında fazla etkili olma-
dı, konkordato sayısı 188'e ulaştı. 2019 Şubat ayında 78, Mart'ta 88, Nisan'da 56, 
Mayıs'ta 44, Haziran'da 44 konkordato ilan edildi. Temmuz'da ekonomik dur-
gunluğun birikmiş etkisiyle yeniden artmaya başlayan konkordato sayısı Tem-
muz'da 86, Ağustos'ta 78, Eylül'de 79 olarak kaydedildi.
2019'un son üç ayında ise Ekim'de 51, Kasım'da 59, Aralık'ta 48 konkordato ilanı 
gerçekleşti. Böylece 2019 konkordato sayısı 899'a, son iki yıldaki toplam kon-
kordato sayısı da bin 993'e ulaştı.

201 şİrKet İfLAS ettİ
Konkordato ilan eden toplam bin 993 şirketin bin 236'sı Limited şirket, 622'si 
Anonim şirket statüsünde. 129 gerçek kişi ticari işletmesi konkordato ilan eder-
ken, üç kollektif şirket ve üç kooperatif de aynı yola başvurdu.
Başvuruları kabul edilip konkordato için geçici süre verilen bin 993 şirketten 
bin 061'inin geçici mühlet süresi uzatılırken, 257 şirketin geçici süre talebi ise 
mahkemelerce reddedildi. Geçici mühlet verilen şirketlerden bin 243'ü için ke-
sin mühlet verilmesi kabul edildi. 56 şirketin kesin mühlet uzatımına gitmesi 
kabul edilirken, 74 şirketin ise kesin mühlet uzatım talebi kabul edilmedi.
Konkordato talebi kabul gören şirketlere önce geçici mühlet veriliyor, bir ilerle-
me görülürse geçici mühlet uzatılıyor. Bu süre içerisinde konkordato ilan eden 
şirketler, alacaklılarıyla pazarlık yapıp ödemelerini gerçekleştirmek için süre ka-
zanıyorlar.
Mahkeme şirket ve alacaklıların beyanları doğrultusunda şirketin borçlarını 
ödeme kabiliyeti olup olmadığını, rasyonel bir plan sunup sunamadığını ve 
gerekli kaynağı elde edip edemeyeceğini araştırıyor. Geçici süre uzatımları ar-
dından, alacaklıların haklarını da korumak adına, kesin mühlet verip sürecin 
sonuçlandırılmasını gözetiyor. İhtiyaç görülürse bazen kesin süre uzatımına da 
gidiliyor.
Geçici mühlet ya da kesin mühlet sürecinde gelişme kaydetmeyen şirketlerin 
ise konkordato süreci mahkeme tarafından bitirilip, şirkette iflas aşamasına ge-
çiliyor. İşte son iki yıl içinde konkordato ilan edip de olumlu sonuçlanmayan 
201 şirketin iflasının istendiği görülüyor.

2020 SOnu KrİtİK gÖrüLüYOr
Hükümet, 2018 yılının ortalarında başlayıp, Ağustos'taki kur patlamasından 
sonra büyüyen konkordatoları azaltmak için çeşitli yöntemler denedi. Çünkü 
hem ekonominin çok kötüye gittiği algısından, hem alacaklarını tahsil edeme-
yen şirketler kanalıyla konkordatoların zincirleme etkisinin büyümesinden en-
dişe etti.
Mahkemelerin talebi kabul etmesi için gereken şartları ağırlaştıran hükümet, 
bir yandan da şirketlerin bankalardaki batık kredilerinin yeniden yapılandırıl-
masına çalıştı. Batık kredi sorununa karşı hem yeniden yapılandırma kararları 
çıkardı hem de kamu bankaları kanalıyla kredi atağı başlatıp, piyasaları rahat-
latmaya çalıştı.
Son dönemde, tartışmalı yöntemler kullanılıp, kurlarda da görece istikrar sağla-
yarak ekonomik aktivitenin bir miktar artması sağlandı ancak ekonominin kalıcı 
istikrarı konusunda hala güven oluşturulabilmiş değil. Bu nedenle ekonominin 
hala bıçak sırtında bir dengede gittiği, iç ve dış siyasi risklerin devam ettiği söy-
lenilebilir.
Konkordato süreci, uzmanlara göre ortalama 23 aylık süreyi kapsıyor. Şirketlerin 
bu süreçte durumlarını düzeltip ödemelerine başlayabilmeleri genel ekonomik 
koşullar ve özgün koşullarına bağlı.
Şartlar uygun gitmezse her zaman iflas tehlikeleri bulunuyor. Konkordato süre-
cinde başarılı olamayıp iflasa başvurmak zorunda kalan şirketleri, asıl olarak bu 
yılın son aylarında görebileceğiz.
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 142 Ada, 58 
Parsel, BOZYOKUŞ Mahalle BOSTANOĞLUÇIKMA Mevkii, Dursunbey 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde "Bitişik Nizam 6 katlı 
Konut+Ticaret Alanı"  kapsamında kalmaktadır.
Adresi   : Bozyokuş Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 85,46 m2  
İmar Durumu  : Var   
Kıymeti  : 20.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 142 Ada, 25 Parsel, 
BOZYOKUŞ Mahalle BOSTANOĞLUÇIKMA Mevkii, Dursunbey 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde bir kısmı "Bitişik Nizam 6 
Katlı Konut+Ticaret Alanı" bir kısmı "Bitişik Nizam 5 Katlı Konut+Ticaret 
Alanı ve İmar Yolu"kapsamında kalmaktadır.
Adresi   : Bozyokuş Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 515,82 m2  
İmar Durumu  : Var   
Kıymeti  : 50.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 256 Ada, 48 Parsel, 
ÇİFTÇİ Mahalle KARAMANALANI Mevkii, Dursunbey 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı sınırları içerisinde bulunmamaktadır. 1/100000 ölçekli 
çevre düzeni planında "Tarım Alanı" kapsamında kalmaktadır.
Adresi   : Çifçi Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 15.128,61 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti  : 152.080,61 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 142 Ada, 24 Parsel, 
BOZYOKUŞ Mahalle BOSTANOĞLUÇIKMA Mevkii, Dursunbey 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde "Bitişik Nizam 6 katlı Konut + 
Ticaret Alanı ve İmar Yolu " kapsamında kalmaktadır.
Adresi   : Bozyokuş Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 306,98 m2  
İmar Durumu  : Var   
Kıymeti  : 175.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 260 Ada, 1 Parsel, 
ÜÇEYLÜL Mahalle GEDİKHARMAN Mevkii, Dursunbey 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı sınırları içerisinde bulunmakta olup 1/100000 ölçekli 
çevre düzeni planında "Tarım alanı ve enerji nakil alanı" kapsamında 
kalmaktadır.
Adresi   : Üçeylül Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 7.872,88 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti  : 63.083,04 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
                   Devamı yan Tarafta

T.C.
DURSUNBEY

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/7 SATIŞ

Baştarafı yan Tarafta
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 806 Ada, 4 Parsel, ÜÇEYLÜL 
Mahalle KIZILÖZ YOLU Mevkii, Dursunbey 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı sınırları içerisinde bulunmakta olup,"Ayrık Nizam 2 katlı Konut Alanı, 
Park Alanı ve İmar Yolu" kapsamında kalmaktadır.
Adresi   : Üçeylül Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 1.408,28 m2  
İmar Durumu  : Var   
Kıymeti  : 40.150,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 385 Ada, 87 Parsel, 
ÜÇEYLÜL Mahalle ÇALKÖY Mevkii, Dursunbey 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı sınırları içerisinde bulunmakta olup 1/100000 ölçekli çevre 
düzeni planında "Tarım alanı ve orman  alanı" kapsamında kalmaktadır.
Adresi   : Üçeylül Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 16.492,17 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti  : 120.445,14 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 479 Ada, 5 Parsel, İSTASYON 
Mahalle BEĞEL DERESİ Mevkii, Dursunbey/1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı sınırları içerisindeolup,Çevre düzeni planında "Tarım Alanı ve Su 
Yüzeyleri Alanı" kapsamında kalmaktadır.Dağınık olarak 20-40 yaşlarında 
61 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.
Adresi   : İstasyon Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 5.168,83 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti  : 39.012,98 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 10:55 - 11:00 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 10:55 - 11:00 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, 256 Ada, 47 Parsel, ÇİFTÇİ 
Mahalle KARAMANALANI Mevkii, Dursunbey 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı sınırları içerisinde bulunmamaktadır. 1/100000 ölçekli çevre 
düzeni planında "Tarım alanı" kapsamında kalmaktadır.Arazi üzerinde 20-
60 yaşlarında 30 adet meşe ağacı, 40-50 yaşlarında 4 adet ahlat ağacı 
bulunmaktadır.
Adresi   : Çiftçi Mah. Dursunbey / BALIKESİR
Yüzölçümü  : 13.458,49 m2  
İmar Durumu  : Yok   
Kıymeti  : 135.580,49 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü  : 25/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü  : 20/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri  : DURSUNBEY ADLİYESİ MEZAT SALONU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi 
gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada 
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve 
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si 
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu 
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  
teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan 
vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış 
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim 
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)                     Devamı 5. Sayfada
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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

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                          Basın : 1120418

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

Baştarafı 4. Sayfada
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı 
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde 
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra 
ve İfl as Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye 
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefi lleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 Satış sayılı 
dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.21/01/2020

  

           (İİK m.126) 
  (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde toplamda 5 bin 350 öğrenci karnelerini almanın 
mutluluğunu yaşadı. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ana sınıfı, ilk ve orta öğretim 
okullarında okuyan yaklaşık 5 bin 350 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Karnelerini alan 
öğrenciler sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Notları yüksek olanlar sevinç gözyaşı dö-
kerken zayıf alanların ise endişesi gözlerine yansıdı. Dursunbey'de karne töreni ise 
Kavacık İlkokulunda gerçekleşti. Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, 
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, çeşitli 
kurumların müdürleri ile okul yetkilileri katıldı. Birinci ve ikinci sınıfl ara karnelerini 
veren protokol daha sonra Anasınıfı öğrencilerine karnelerini takdim etti. Tören son-
rası öğrenciler ile birlikte istiklal marşını okuyan protokol aileleri, öğrencileri ve öğ-
retmenleri tebrik etti. Tören sonrası açıklama yapan Dursunbey Milli Eğitim Müdürü 
Ümit Gökdemir, karnesi zayıf olan öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini ifade eder-
ken, velilerden de olumsuz davranışlarda bulunmamaları gerektiğine vurgu yaptı. 
Öğrencilere karnelerini dağıtan öğretmenler, tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye 
ederken bazı ödevler vererek bu 15 günlük süreyi iyi değerlendirmelerini istedi. Milli 
Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, “Yarıyıl tatili, birinci dönemi başarıyla tamamlayan 
öğrencilerin dinlenmesi için bir tatil, eksiklerini tamamlaması gereken öğrenciler için 
ise bir fırsattır. Eğitimcilerimiz için ise ikinci döneme hazırlık sürecidir. Öğrencilerimize 
ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu.

YARI YIL TATİLİNDE DURSUNBEY’DE 
5350 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
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Tüketiciyi Koruma Derneği Balıkesir Şube Başkanı Kemal Büyükışık, tüketici hak-
larında yeni bir dönemin başladığını belirtti.

tüKetİcİ HAKLArındA Yenİ dÖneM
Tüketiciyi Koruma Derneği Balıkesir Şube Başkanı Kemal Büyükışık, tüketici hak-
larında yeni bir dönemin başladığını belirtti. 
 Beyaz eşya, giyim ve gıda gibi tüketicileri mağdur eden ürünler için ağır yaptı-
rımların geldiğini kaydeden Büyükışık, uygun olmayan ürünü piyasada bulundu-
ranlara ceza uygulanacağını belirtti. Meclise sunulan teklifin ayrıntılarını aktaran 
Büyükışık, “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Teklifi’ne göre tehdit 
içeren herhangi bir ürünü piyasada bulunduranlar, 8 ile 40 bin lira arasında ceza 
ödeyecek. Güvensiz ürünlerde ürün sorumluluğu tazminatı ödenecek.
Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep 
edebilecek. Uygun olmayan ürünler bir gün içerisinde internet sitesinden kal-
dırılmazsa o siteye erişim engellenecek. Alıcıyı yanıltmayacak şekilde işaret, eti-
ketleme ve belgelendirme yapılacak. Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç 
edenler 2 ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek” dedi.

MAĞDUR EDENE CEZALAR YOLDA

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne dönüştürüldüğünü bildirdi.

Canbey 17 Temmuz 2019’da sosyal medyadan duyurduğu müjdenin dün itibari 
ile gerçekleştiğini ifade ederek, “Ağız ve diş hastanemizde ameliyat ve yatarak diş 
tedavileri de yapılacak. Balıkesirimize hayırlı olsun” dedi.

Ağız Ve dİş SAğLığı MerKezİ HAStAneYe dÖnüştü

17 Temmuz 2019 tarihinde sosyal medya hesabından Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi’nin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne dönüştürüleceğini duyuran Milletvekili 
Canbey, dün itibari ile bunun gerçekleştiğini söyledi.

Sağlıkla ilgili Balıkesir’e yapılan çalışmaları takip eden Milletvekili Canbey, Balı-
kesir’de sağlık alanında güzel gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, “Daha önce 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne dönüşeceği müj-
desini 17 Temmuz 2019’da vermiştik. 

AMeLİYAt Ve YAtArAK dİş tedAVİSİ YAPıLABİLeceK

Müjdeli haberi sizinle paylaşıyoruz. Artık ilimiz merkezinde hizmet veren ağız diş 
sağlığı merkezi dün itibari ile Ağız Diş Hastanesine dönüştürüldü. Artık ağız diş 
hastanemizde ameliyat ve yatarak diş tedavileri de yapılacak. Balıkesirimize ha-
yırlı olsun” dedi.

tüP BeBeK MerKezİ İçİn gİrİşİM

Destekleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür eden AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Dr. Musafa Canbey, Balıkesir’de Tüp Bebek Merkezinin de olacağını, 
bununla ilgili girişim ve çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

AĞIZ VE Dİş SAĞLIĞI 
MERKEZİ HASTANE OLDU

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

“Merhaba. Finlandiya’da yaşıyorum. Burada insanların yaşam standartları genel 
olarak oldukça iyi. Yoksul insanlara rastlamak çok zor. Alkol veya narkotik madde 
ya da kumar gibi bağımlılığı olmayan biri kimseye muhtaç olmaz. Gerekirse dev-
letten barınma ve geçinme desteği alır.

Buna rağmen ne gıdalar ne de eşyalar mümkün olduğunca israf edilmez. Çok 
gerekli olmadıkça bir şey satın alınmaz. Bir şeye ihtiyaç kalmamışsa ya ihtiyaç 
duyabilecek birine verilir ya da ikinci el mağazalarında ya da internetten satılır.

Mesela çocukları olan bir aile ne kadar varlıklı da olsa ikinci elden kıyafet alır. Bir 
yıl sonra küçülenleri satar ve yeniden ikinci el kıyafet alır. Bazen bir şey almaya-
cak olsa bile bit pazarında dolaşmaktan hoşlanır. Bu arada fincede kirppu bit, tori 
ise pazar demek. Aynı bizdeki gibi bitpazarı dedikleri kirpputori’den giyinmek 
hiç gocunulacak bir şey değildir. Aksine sizin sınırsızca tüketim çılgınlığından im-
tina edecek entellektüel seviyede olduğunuzu ve alçakgönüllülüğünüzü ortaya 
koyar.

Burada gösterişli arabalar ve gösteriş düşkünlüğü yadırganır. Belki de soğuk ik-
lim yüzünden gösterişli giyinen birine pek rastlamazsınız. İnsanlar iklime uygun 
ve rahat şeyler giyerler. Mesela yazın naylon terlikle gezen insanlar görürsünüz. 
Çünkü naylon terlikle plaja da gidersiniz, alışverişe de, tiyatroya da. Kolayca yı-
kanır, kolayca kurur. Kimse sizi yadırgamaz, ayıplamaz. Bir öğretmen de derse 
terlikle gelebilir hatta terlikleri de çıkarıp hoşlanıyorsa yalınayak ders anlatabilir.

Ve artık terliklerini kullanmak istemiyorsa çöpe atmaz. 1 euroya satabilir. O bir 
euroya ihtiyacı olduğundan değil, terliğin ona ihtiyacı olan birini bulması için. 
Eğer bu terlik kullanılamayacak kadar eskimişse de geri dönüşüme atar ki doğayı 
kirletmek yerine yeniden bir ihtiyacı karşılayabilecek bir şeye dönüşebilsin.

Matematik dünyası dergisinde okuduğum bir şeyi de paylaşıp bitireceğim. Bir 
okur soru köşesine neden matematikçiler hep eskimiş gömlekler giyerler diye bir 
soru göndermişti. Dergi editörü de henüz bitmemiş bir gömleği neden atsınlar 
ki diye cevap vermişti.

Kimin ne diyeceğine takılmayıp üzerinde yaşadığımız gezegene saygı duyarak 
yaşayalım.

Ne kadar az satın alıyorsak o kadar olgunuz. Ne kadar az çöp atıyorsak o kadar 
olgunuz. Emek verilerek üretilmiş her şey değerlidir. 1 lira değer biçilse bile o bir 
lira değerlidir.

Saygılar ve sevgiler...                                                                 Zeynep Yarma (Alıntıdır)
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