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DURSUNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ 
DOKTOR. FATİH KILIÇ’A, HOŞGELDİNİZ 

ZİYARETİNDE BULUNDUK.

Eski Devlet hastanesi yanında yapılan ve bir süre önce hizmet vermeye başlayan 
Dursunbey İlçe sağlık merkezine yeni atanan, yeni ilçe sağlık müdürümüz doktor  
Fatih Kılıç beyi ve İlçemize doktor olarak atanan ve görevine başlayan eşi, Dok-
tor Esin Özenç Kılıç hanımefendiye Hakimiyet gazetesi (Mehmet Yarma ve Eczacı 
Zuhal Yarma), Balat gazetesi (Rahmi Kireç ) ile birlikte ilçemize hoşgeldiniz yeni 
göreviniz hayırlı olsun ziyaretine gittik. Aslen Erzurumlu olan ilçe sağlık müdürü 
Fatih kılıç’ın ve eşi hemşehrimiz doktor Esin Özenç Kılıç hanımın gayretli, azimli 
ve çok heyecanlı olduklarını gördük. İlçemizi mahalle, mahalle sağlık taramasın-
dan geçirilmesi gerktiğini ve bunu yapmak için de yılmadan bıkmadan çalışacak-
larını duyunca da çok sevindik. Kendilerine başarılar diliyoruz.   Mehmet Yarma

YÜKSEK SEÇİM 
KURULU 

BAŞKANI, 
HEMŞEHRİMİZ 
SADİ GÜVEN 

EMEKLİ OLDU. 
PARTİLİ CUMHUR BAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN 
TARAFTARI OLDUĞU SÖYLENDİĞİ İÇİN 
ÜLKE TARİHİNE GEÇECEĞİ, 
EN ÜST MAKAMLARA RİCADA BULUNARAK, 
RAMAZAN BAHÇAVAN’IN, İKİNCİ DEFA YENİDEN 
DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANI ADAYI 
OLMASINA YARDIMCI OLDUĞU  İÇİN DE,  
DURSUNBEY TARİHİNE GEÇECEĞİ SÖYLENİYOR.
SADİ GÜVEN BEY’E,  HAYIRLI OLSUN DER, 
EMEKLİLİK HAYATINDA SAĞLIKLAR DİLERİZ. 
YERİNE DE, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİ YENİDEN YAPILSIN DİYEN MUHARREM 
AKKAYA SEÇİLDİ.       HAYIRLI OLSUN İNŞAALLAH.

ALLAH KORUSUN. DEpREMLER KORKUTUYOR.
DEpREM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ İÇİN, 

TEDBİRLİ OLMAK ZORUNDAYIZ.

ÖNCE MANİSA, SONRA ELAZIĞ, MALATYA 
ARKASINDAN KIRKAĞAÇ VE MARMARİS 
DEPREMLERİ KORKUTTU.

HASAR VE CAN KAYBI ÇOK OLAN ELAZIĞ VE 
MALATYA  DEPREM BÖLGELERİNE  TÜRKİYE 
ÇAPINDA YARDIMLAR YAĞIYOR.

SURİYE’ YE YARDIM TOPLAMAKTA GEÇ 
KALMAYAN,  DURSUNBEY BELEDİYESİNİN, 

DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM TOPLAMAK

AKILLARINA GELMİYORMU?
1999 MARMARA DEPREMİYLE GELEN 
GEÇİCİ DEPREM VERGİLERİ, 2004 YILINDA 
KALICI HALE GELDİ.
O  GÜNDEN BU GÜNE, 35 MİLYAR DOLAR 
DEPREM VERGİSİ TOPLANDIĞI SÖYLENİYOR.
BU PARALARIN, DEPREMLER İÇİN 
HARCANMADIĞI, 
BU PARALAR İLE, HAZİNE AÇIKLARININ 
KAPATILDIĞI SÖYLENTİLERİNE, ÜZÜLÜYORUZ.
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İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
VE DENİZLER

İklim değişikliği, okya-
nusları ısıtarak deniz 
ortamlarının asitlen-
mesine yol açar ve 
yağış şekillerini de-
ğiştirir. Faktörlerin bu 
şekilde bir araya gel-
mesi, genellikle de-
nizlerdeki diğer insan 
kaynaklı baskıların et-
kilerini ağırlaştırarak 
deniz biyoçeşitliliğinin 
kaybına yol açar. Bir-
çok insanın geçimi de-

niz biyoçeşitliliğine ve ekosistemlere bağlıdır, 
bu yüzden okyanus ısınmasını sınırlandıran 
eylem planları derhal uygulanmalıdır.

Deniz besin ağındaki değişiklikler
Okyanuslar atmosferden ısı emerler. Ölçümle-
re göre, okyanusların ısınması son on yıllarda 
okyanus yüzeyinin çok al-
tındaki alanları etkilemiştir. 
Okyanusların ısınmasının 
deniz yaşamı üzerindeki 
etkisi güçlüdür ve biyoçe-
şitlilik daha büyük bir risk 
altındadır. Bu durum, en iyi 
şekilde Kuzeydoğu Atlan-
tik’teki sıcak su planktonu-
nun durumuna bakılarak 
açıklanabilir. Bazı kope-
podlar her on yılda 200-250 
km mesafe alarak kuzeye 
doğru hareket eder. Bu 
küçük kopepodlar, besin 
zincirinin en altına yakın-
dır. Kuzeydoğu Atlantik’teki 
balıklar ve diğer hayvanlar 
bu kopepodlarla beslenir 
ve bunların okyanuslardaki 
dağılım düzeni kopepodla-
rın kuzeye göç etmesi sonucunda değişebilir.

Optimum sıcaklık aralıklarının dışında yaşayan 
hayvanlar, solunum için diğer işlevlerinin aley-
hine olacak şekilde daha fazla enerji harcarlar. 
Bu, onları zayıflatarak hastalıklara karşı daha 
hassas duruma getirir ve yeni sıcaklık rejimine 
daha iyi uyum sağlayan diğer türlere rekabet 
üstünlüğü verir. Ayrıca, bu hayvanların sporları 
ve yumurtaları standart altı sıcaklıklarda ge-
lişmek için mücadele edeceklerdir. Bazı türler 
yeni koşullardan olumsuz yönde etkilenirken, 
bu durum bunlara bağımlı ya da bunlarla etki-
leşime giren diğer organizmalar üzerinde yayıl-
ma etkileri yaratabilir. Bu olaylar zinciri sonuç 
olarak ekosistemin genel işleyişini etkileyerek 
biyoçeşitliliğin kaybına neden olabilir. Kope-
podlarla ilgili olarak gerçekleşen de tam olarak 
budur: Çok sayıda başka organizma tarafından 
yendikleri için, mustarip oldukları olumsuz etki-
ler tüm besin ağını etkilemiştir.

Besin zincirinde yükseldikçe, besin bulama-
yan hayvanlar hayatta kalmak için göç etmeye 
zorlanır. Avrupa’da, deniz yüzey sıcaklığının, 

küresel okyanuslardan daha hızlı arttığı yerler-
de, bu hayvanlar ağırlıklı olarak kuzeye doğru 
hareket eder. Bu fenomen, daha kuzeydeki su-
larda yaşamaya başlayan uskumru örneğinin 
gösterdiği üzere, balık rezervlerini etkileyebilir. 
Bu durum yerel balıkçılar ve daha uzak toplu-
luklar üzerinde zincirleme bir etki yaratabilir. 
Zincirleme etkilerden biri AB ile Faroe Adaları 
arasındaki “uskumru savaşı”dır. “Uskumru sa-
vaşı” kısmen aşırı mezgit avlanmasının, kıs-
men de ringa ve uskumru gibi balık türlerinin 
deniz sıcaklıklarının artması karşısında kuzeye 
hareket etmesinin doğrudan bir sonucu olarak 
çıkmıştır. Balık rezervlerinin Faroe sularında 
geçirdiği ekstra zaman, balık avlama hakları 
konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. 
Faroe perspektifinden bakıldığında, kendi su-
larında balık avlama hakları vardır, ancak AB 
perspektifinden bakıldığında, sürdürülebilir ba-
lıkçılık kotaları konusundaki anlaşmalar ihlal 
edilmiştir ve potansiyel olarak aşırı balık avla-
maya ve bunun sonucu olarak da AB’de gelir 
ve iş kaybına yol açabilecektir. AB, adalılar ta-
rafından gerçekleştirilen balıkçılığın sonlandı-
rılması karşılığında Faroe sularında yakalanan 
balıklar üzerindeki ithalat yasaklarını kaldırınca 
tartışma 2014’te sona ermiştir.

DENİZ’ LERDE ASİTLENME
Isıyı emmesine ek olarak, okyanuslar ayrıca bir 
karbondioksit yutağıdır. Atmosfere daha fazla 
CO2 girdikçe, okyanuslar tarafından daha çok 
emilir, burada su ile reaksiyona girerek kar-
bonik asit oluşturur ve asitlenmeye yol açar. 
Okyanuslar, 1750’den bu yana insan faaliyet-
leriyle atmosfere salınan karbondioksitin dörtte 
birinden fazlasını emmiştir.

Okyanus asitlenmesi, tarihsel olarak Dünya 
üzerinde meydana gelmiş beş büyük kitlesel 
yok oluşla bağlantılıdır. Günümüzde asitlenme, 
son 55 milyon yıldaki herhangi bir dönemden 
100 kat hızlı gerçekleşmektedir ve türler yete-
rince hızlı adapte olamayabilir.

Asitlenme, deniz yaşamını farklı şekillerde et-
kiler. Örneğin, kalsiyum karbonattan kabuk-
lar oluşturan mercanlar, midyeler, istiridyeler 
ve diğer deniz organizmalarında, deniz suyu 
pH’ının azalmasına bağlı olarak kabukların 
veya iskelet maddesinin oluşturulması zorlaşır. 
Bu yüzden, deniz suyu pH’ında insan kaynaklı 
etkilerin azaltılması tüm deniz ekosistemlerini 

etkileyebilir.

ÖLÜ ALANLAR
Okyanus sıcaklığındaki artış, organizmaların 
metabolizmasını ve oksijen alımını hızlandırır, 
böylece sudaki oksijen konsantrasyonları aza-
lır. Bu durum nihai olarak okyanusun bazı böl-
gelerini deniz canlıları için yaşamaya elverişsiz 
kılabilir.

Denizdeki oksijen, suya giren besin maddele-
rinin bir sonucu olarak tükenebilir. Örneğin ya-
ğış, tarımsal gübrelerden denize besin madde-
leri taşır. Nitrat ve fosfat gibi besin maddeleriyle 
zenginleşme doğal bir şekilde meydana gele-
bilir, ancak denizdeki tüm besin maddelerinin 
yaklaşık %80’i kanalizasyon, endüstriyel atık, 
kent atığı ve tarımsal sular gibi toprak temelli 
faaliyetlerden gelir. Geri kalan da ağırlıklı ola-
rak, trafik, endüstri, güç üretimi ve ısıtma ne-
deniyle fosil yakıtlar yandığında salınan azotlu 
gazlarından gelir. Avrupa’da iklim değişikliği 
nedeniyle yağışın ve sıcaklığın arttığı bazı böl-
gelerde, besin zenginleşmesinin etkileri ağırla-
şır.

Suyun besin maddeleri bakımından zenginleş-
mesi “ötrofikasyon” adıyla 
bilinen bir süreci tetikler, bu 
da aşırı bitki büyümesine 
yol açar. Bu, denizde ger-
çekleştiğinde, yosunların 
çoğalması olarak bilinen bir 
durum oluşturur. Bu su bit-
kilerinin aşırı solunumu ve 
ölüp çürümesi nedeniyle, 
sudaki oksijen tükenir. Bu 
durum, oksijen eksikliğiyle 
sonuçlanır ve nihai olarak 
aerobik yaşamın artık ya-
şayamayacağı “hipoksik 
alanlar” yani ölü alanların 
oluşmasına yol açar.

Bu tür ölü alanlar Baltık 
Denizi ve Karadeniz gibi, 
Avrupa’nın kısmen kapalı 
denizlerinde gözlemlenebi-

lir. Baltık Denizi’ndeki su sıcaklığı son yüzyılda 
yaklaşık 2°C artmış ve bu durum ölü alanlar 
kapsamındaki artışa katkıda bulunmuştur. Ay-
rıca, ölü alanların küresel olarak ortaya çıkma 
sıklığı 1900’lerin ortalarından itibaren her on 
yılda iki katına çıkmıştır. Ve ne yazık ki, besin 
maddelerinin Avrupa denizlerine salınması gü-
nümüzde durma noktasına gelmiş olsa bile, 
geçmiş yıllarda gerçekleşen besin maddeleri 
emisyonları, önümüzdeki yıllar boyunca deniz-
lerin eski durumlarına döndürülmediği takdirde 
ölü alanlar oluşturmaya devam edecektir.

BELİRSİZ GELECEK
Bazı modeller olası iklim değişikliği senaryola-
rına bağlı olsa da, okyanuslar üzerindeki geri-
limin artmasıyla birlikte deniz türlerinin davra-
nış biçimlerinin tahmin edilmesi zordur. Ancak, 
okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesini ve 
bunların çevre ve refahımız üzerindeki etkile-
rini sınırlandırmak amacıyla iklim değişikliğini 
hafifletmeye yönelik eyleme geçmemiz gerek-
tiğini biliyoruz.
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Çocuklarla buluşacak Çocukların ekranlarda severek izlediği Elif'in Düşleri, müzi-
kal gösterisiyle 1 Şubat Cumartesi günü Dursunbeyli çocuklar ile buluşuyor. Dur-
sunbey Belediyesi sömestr tatilinin son günlerinde ünlü çizgifilm karakteri Elif'in 
Düşlerini çocuklarla buluşturuyor. Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği müzikal 
1 Şubat Cumartesi günü iki seans halinde sahnede olacak. Çocuklara meyve ve 
sebzeleri tanıtmak onların faydalarını anlatmak için kurgulanmış koreografisiyle 
gösterimde olacak olan müzikalde Dursunbey Belediyesi tarafından çocuklara 
çeşitli ikramlar ve süpriz hediyeler de verilecek.

Dursunbey'De

Dursunbey'de Belediye  zabıta ekipleri pazar yerinde sıcak çorba ikramında bu-
lundu. Sabah saatlerinde tezgahlarını açan pazarcılar ve vatandaşlar sıcak çorba 
ikramını memnuniyetle karşıladı. Sıfır derecenin altında seyreden soğuk hava 
sebebi ile Dusunbey Belediyesi Zabıta amirliğince, Cuma pazarında tezgah açan 
pazarcı esnafına ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Zabıta Amiri Yasin 
Kavuş ve Zabıta ekiplerince sabah saatlerinde başlayan çorba ikramına vatan-
daşlarda ilgi gösterdi. Soğuk havalarda verilen bu hizmetten dolayı memnun 
olduklarını ifade eden Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlar, Belediye Baş-
kanı Ramazan Bahçavan’a ve zabta ekiplerine teşekkür ettiler. Soğuk havada zor 
şartlarda tezgahlarını açan esnafların, vatandaşların sıcak çorbayla güne güzel 
başlamalarını istediklerini ifade eden Dursunbey Belediyesi Zabıta Amiri Yasin 
Kavuş, "Bugün Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile tüm ekibi-
miz ile pazar yerimizdeyiz. Hava çorba dağıtımına başladığımız 07.30 saatlerinde 
-9 dereceyi gösteriyordu. Buz gibi havada tezgahlarını kuran pazarcı esnafımızın 
bulunduğu noktalarda sıcak çorba ikramı gerçekleştirdik. Sağolsunlar zabıta ar-
kadaşlarımız gelemeyen esnaflarımıza çorbalarını götürdü. Bu soğuk havalarda 
esnafımızın ve vatandaşlarımızın birazda olsa içini ısıtabilmek bize mutluluk ve-
riyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sık sık bu ikramımızı gerçekleştire-
ceğiz." dedi.

DURSUNBEY ZABITASINDAN 
pAZARcILARA ÇORBA İKRAMI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 3 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ 
BAŞLAYACAK OLAN İKİNCİ DÖNEMİ ÖNCESİ, İLÇEMİZDE BULUNAN 

OKULLARIMIZDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİİLDİ.
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Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) ‘Yolsuzluk Algı En-
deksi’nin 2019 sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye bu yıl 39 puan ile 180 
ülke arasında 91’inci sıraya geriledi.
Geçen seneye göre iki puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 
13 basamak geriye düştü. Son altı yılda OECD ülkeleri arasında en çok düşüş 
yaşayan ülke olan Türkiye, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra geriledi.

Endekse göre puan düştükçe yolsuzluk algısı artıyor.

Bu sürede Macaristan 10 puan kaybederken, OECD ülkesi olmayan Karayip-
ler’deki Saint Lucia 16 puan geriledi. Yeni Zelanda 87, Danimarka 87 ve Finlan-
diya 86 puanla üst sıralarda yer aldı.

Endekste 36 OECD üyesi ülkeler arasında sondan ikinci sırada bulunan Türkiye, 
G20 ülkeleri arasında ise sondan dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’ndeki bu hızlı düşüşünün temel nedenle-
ri olarak şunlar sıralandı: “Gücün, otoriter rejimlere benzer bir yoğunluk ile 
yürütme erkinde ve tek elde toplanması, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti 
ilkelerine yönelik ihlaller, kamu kurumlarının, özellikle de denetleyici ve dü-
zenleyici kurumların etkisini ve işlevini yitirmesi, Meclis’in denetleme ve hesap 
sorma gücünü kaybetmiş olması.”
Örgütün açıklamasında, cezasızlık ve yargının yolsuzlukla mücadele gücü-
nün zayıf olması, endeksteki düşüşün nedenleri arasında sıralanırken şu ifa-
delere yer verildi: “21. yüzyılda, büyük ölçekli/politik yolsuzluk yaygınlaşmış 
ve yolsuzlukla mücadele mekanizmaları, başta denetim ve yargı olmak üzere 
etkisini yitirmiştir. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 
başlığındaki maddeler uyarınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına yönelik 
kararların oranı 2009 – 2018 yılları arasında %44’ten %54’e yükselmiştir. Ben-
zer bir biçimde, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığındaki suçlar 
için verilen kovuşturmaya yer yoktur kararlarının oranı yüzde 29’dan yüzde 
47’ye çıkmıştır. Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığında ise oran yüzde 23’ten 
yüzde 45’e yükselmiştir.”

“Seçim dürüstlüğüne aykırı uygulamaların ve basın organlarına, sivil toplum 
örgütlerine yönelik baskının artması ile birlikte yolsuzluğa ilişkin sorunlar da 
yaygınlaşmaya devam etmektedir” denilen açıklamada “Kamu ihalelerinin 
gerekli şeffaflık, denetim ve hesap verebilirlik mekanizmalarından yoksun bir 
biçimde yürütülmesi, ahbap çavuş kapitalizmi eleştirilerini artırmaktadır” de-
ğerlendirmesi yapıldı.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından 
olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü 
1995’ten bu yana ‘Yolsuzluk Algı Endeksi‘ni yayınlıyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 
UTANÇ TABLOSU!

YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE ÜLKEMİZDE 
YOLSUZLUK ALGISI SÜREKLİ ARTIYOR

İLÇEMİZ İNSAN HAKLARI TOPLANTISI SAYIN KAYMAKAMIMIZ 
EMRULLAH TEMİZKAN BAŞKANLIĞINDA, VE İLÇE İNSAN HAKLARI 

KOMİSYONU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA 29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ 
SAAT 10:00'DA DURSUNBEY İLÇE GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE 

GERÇEKLEŞTİRDİ.

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU'NUN EMİRLERİ İLE 
BAŞLATILAN, TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN 

"BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTISI" SAYIN KAYMAKAMIMIZ EMRULLAH TEMİZKAN’IN 

BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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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

KAFALARINA 
ÇİVİ ÇAKASIM VAR!

BEŞİK GİBİ SALLANIYORUZ. 

Kimini iliklerimize kadar 
hissediyoruz, bazısından 
haberdar bile olmuyoruz.
Örneğin bugün (11 Ara-
lık) ben bu yazıyı yazdı-
ğım saatlerde Balıkesir’de 
120 sarsıntı yaşandı kayıt-
lara geçen.
Son 16 saatte ise ülke ge-
neli 180 deprem meyda-
na geldi Kandilli Rasatha-
nesi verilerine göre.
Hemen her gün onlarca 
yer sarsıntısı yaşıyor birin-

ci derecedeki deprem kuşağında yer alan ülkem.
10 Aralık gecesi saatler 23.14'ü gösterdiğinde 
Ölüm korkusunu ta yüreklerimizde, iliklerimizde, tüm 
benliğimizde hissettik.
Bir kaç saniye de olsa bu, sanki bir ömür gibiydi.
O an gözümün önünde.
İnter ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar ligi müca-
delesini izliyordum. Bir anda televizyonun yer aldığı 
vitrin kıpırdamaya, üzerindeki ıvır-zıvır süsler yere 
düşmeye başladığını gördüm. 
Öyle baka kalırken ben, o an mutfakta olan hanımın 
koşa koşa, çığıra çığıra odaya gelerek yüksek sesle Ke-
lime-i Şehâdet getirdiğini..
...ve benimde ona eşlik ettiğimi hatırlıyorum o anlar-
dan.
Birkaç saniye sonrasında aklım başıma geldiğinde; 
"Ulen niçin o anları kameraya kaydetmedin. Birde ga-
zeteciyim diyorsun" ifadelerini mıraldanıp kızdım ken-
di kendime. O işin o an hiç basit olmadığını bile bile..
Donup kalıyorsunuz işte çaresizce.
Allah var, aff ına sığınabileceğin o an sadece.  
Başka dost, başka yardımcı yok!
Hele bir de depreme hazırlıklı değilseniz bizim şehir, 
bizim şehir insanı gibi
Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizginde gidip geliyor-
sunuz ecel terleri dökerek!
Kardeşlerim; 
Çok sevdiğim iki cümle var ; 
Önce Tefekkür. 
Sonra Tevekkül..
Bu iki sözü çok sık telaff uz ederim eş, dost ortamla-
rında.
Hele kimi anlarda bazılarının kafasına çivi çakarcasına 
anlatırım tefekkür ile tevekkülü..
Bilirsiniz.
Tefekkür, insanın varlıkları, kâinatı ve olayları anlama 
çabasının adıdır. 
Tevekkül ise, kulun her türlü tedbiri alıp elinden gele-
ni yaptıktan sonra işini Allah'a havale etmesidir.
Kısacası,
Tedbir alınmadan ve gereken yapılmadan "ben Allah'a 
tevekkül ediyorum" demek tevekkül yerine geçmez.
Bunu şundan hatırlatıyorum.
Ders almıyoruz yaşadıklarımızdan.
Oysa
Nice acılar yaşadık. Nice canlarımız gitti. Nice bedeller 
ödendi..
Balıkesir'de, Ayvalık'ta, Van'da, Erzurum'da, Yalova'da, 

Gölcük'te, Sakarya'da, Bingöl'de, Düzce'de, Çaldı-
ran'de, Gönen'de, Lice'de, İstanbul'da, Erzincan'da...
Konuşuyoruz, ölüp gidenlerimizin ardından ağıt yakı-
yoruz sadece.
Sanki elimiz kolumuz bağlımışcasına..
Önlemler, tedbirler alınmıyor değil, alınıyor.  Deprem 
tatbikatları yapılıyor, yapılmasına da...
Her an beklenen 7 büyüklüğündeki Marmara depre-
minde yüzbinlerce insanımızın ölebileceğini söylüyor 
durmadan işin uzmanları yıllar yılıdır.
Peki ya tedbir?
İşte o işte kaplumbağa hızındayız.
Balıkesirimiz de öyle...
Denizler dolduruldu, üzerine turistik (!) mekanlar ya-
pıldı bu şehrin ilçelerinde.
Tarım arazileri talan, ovaları yok edildi. Yerine bu şeh-
rin mezar taşı gibi yüksek katlı binalar dikildi. 
Akçay'a, Altınoluk'a bakın.
Altıeylül'de Bahçevlievler'e, Karesi'de Paşaalanı'na, 
Balıkesir'de Küçüksanayi Sitesine ve karşısındaki düz 
ovaya bakın ne demek istediğimi iyi anlayacaksınız.
Şehirleştikçe vahşileştik, medenileştikçe eşşekleştik!
Kardeşlerim, 
Sekiz, dokuz, hatta üzeri büyüklükte depremlerin ya-
şandığı Japonya yanında Türkiye 2. derecede deprem 
ülkesi olarak nitelendiriliyor.
Çünkü bizim ülkedeki en büyük deprem büyüklüğü 
8’dir. 
Böyle olmasına rağmen Türkiye, depremlerin yıkımları 
açısından dünya beşincisi. Birinci derece deprem ku-
şağındaki Japonya ise çok gerilerde.

Neden mi?
Kıssaca anlatayım.
Japonya deprem için en hazırlıklı ülkelerden.
1995 Kobe depreminin 6 bin 400 kişinin ölümüne se-
bep olmasından sonra alınan önlemler sayesinde ka-
yıpların önüne geçebiliyorlar.
Her ay okullar sirenlerle tatbikat yapıyor Japonya'da. 
İtfaiye birimleri çocukları deprem simülasyonlarına 
tabi tutuyor.
2'den fazla katı olan okullarda hızlı tahliyeler için oluk-
lar mevcut.
Deprem anında çekilen videolarda çocukların sakinli-
ği göze çarpıyor. 
Depremden hemen sonra tüm radyo ve televizyon 
kanalları deprem bilgilendirmesine geçiyor ve halkı 
olası tehlikelere karşı bilgilendiriyor.
Binalardan çıkamayanlar için her okul, ev ve iş yerleri 
içme suyu, baret, gıda ve ilk yardım çantası bulundur-
mak zorunda.
Bizim Japonlardan neyimiz eksik Allahını seversen.
O vakit bizimde sallanırken güvenli yerlere tutunma-
mız gerek.
Balıkesir’in 1. derece deprem kuşağında yer aldığını 
aklımızdan çıkarmayacağız.
Hep beraber tefekkür edeceğiz, yani düşünüp tedbir 
alacağız.
Ovalar sadece tarımsal alanlar içindir diyerek üzerine 
mezar taşları dikilmesine müsaade etmeyeceğiz.
İmar rantının değil, bilimsel aklın peşinden gideceğiz. 
Sonrasını Allah’a havale edeceğiz.
Unutmayın;
İnsanı diğer canlıların ayıran özelliği aklıdır. 
Akıl tefekkür etmeyi gerektirir.
Hâlâ bunu anlamayanların kafasına çivi çakasım var!
Selâmetle...

ECZANE
ZUHAL YARMA

Devlet Cad.
Kent Meydanı

662 62 62 
KAYA 

ECZANESİ

Sipahi Sokak

662 33 00

KORKMAZ 
ECZANESİ

Eminbey Cad.

662 12 88

GÜL
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 44 05

DURSUNBEY
ECZANESİ

Park Karşısı

662 17 54

YÜKSEL 
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 38 67

ÖZDEN
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 11 00

YELLİCE
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 13 07

AVCI
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 18 00

DURBAL
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 15 65
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1.amatör a grubunda mücadele eden dursunbeyin 
gururu şabanlarspor bitime bir hafta kala namağlup 
olarak şampiyonluk kupasına kavuştu. Ve taraftarına 
ve tüm dursunbeylilere büyük sevinç yaşattı.
Maç günü şabanlardan üç minibüs ve özel 

araçlar,Balıkesir ve Altınoluk'ta yaşayan şabanlarlılar 
şampiyonluk maçına büyük ilgi göstererek takım-
larını maç boyunca davullarla şarkılarla desteğini 
sürdürdüler..Maç bitiminde büyük heyacan yaşayan 
şabanlarspor şampiyonluk kupasını kaldırarak tüm 

dursunbey ve şabanlar halkına büyük sevinç yaşattı..
Bugüne kadar takıma desteğini esirgemeyen Yöne-
time ,sponsorlara, futbolculara ve şabanlarspora gö-
nül veren tüm taraftarlara şükranlarımızı sunar ,
Bir üst lig olan SAL  da başarılar dileriz.

DURSUNBEY SpOR TARİHİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ..
BİR MAHALLE TAKIMI SÜpER AMATÖR LİĞE  YÜKSELDİ..

ŞAMpİYON 
ŞABANLAR SpOR, 
DURSUNBEY’İN 
GURURU OLDU. 

TEBRİK EDER, 
BAŞARILARININ 

DEVAMINI DİLERİZ.
Dursunbey 

HAKİMİYET GAZETESİ

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


