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İSTEĞE GÖRE FETVA.
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU,  

TOKİ’ DEN EV ALMAK 
İSTEYENLER İÇİN DİNEN 

HARAM KILINAN FAİZ, İŞLEM 
KAPSAMINDA DEĞİLDİR. 

ALINABİLİR   DEDİ.

VERGİ BORCU 
KARŞILIĞI CAMİ 
SATIŞI - DEVRİ

MEMLEKET NE HALE GELDİ.

İLÇELERİMİZİ ÇAPKIN BELEDİYE  
   BAŞKANLARI, İDARE EDİYOR.
BUNU HERKES DUYUYOR, SÖYLÜYOR,          
   NEDENSE ANKARA  DUYMUYOR.
FAİZ ALINABİLİR FETVASI VERİLİYOR.
GÖZBEBEĞİMİZ KIZILAY’DA  
   ÇÜRÜMÜŞLÜK TARTIŞILIYOR.
VERGİ KAÇIRMAK DEĞİL, 

VERGİDEN KAÇINMAK MODA OLDU.
ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN, HADSİZLİĞİN,  
   ZİNA’NIN, DİNİ DEĞERLERİN YOK  
   SAYILDIĞI, ZEDELENDİĞİ, 
KORKUNUN VE YAĞCILIĞIN TAVAN 
    YAPTIĞI BİR ANDA,
SON GÜNLERDEKİ AFETLER  ALLAH’IN  
    BİZLERE BİRER İKAZI OLABİLİR.

ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN.
FELAKETLER  ÜST ÜSTE GELİYOR.

HALK : ACABA CEZALANDIRILIYORMUYUZ DİYOR.

                                HALK : 
MANİSA, ELAZIĞ, MALATYA, AKHİSAR,   
   MARMARİS DEPREMLERİ,
TÜRKİYE HER GÜN DEVAMLI SALLANIYOR.
SURİYE’DEKİ ŞEHİTLERİMİZ,
NE ZAMAN BİTECEĞİ BELLİ OLMAYAN SURİYE  
   SORUNU.
VAN’DA ÜST ÜSTE MEYDANA GELEN ÇIĞ    
   FELAKETİ, ÇIĞ ALTINDA KALAN ŞEHİTLERİMİZ.
İSTANBUL’DAKİ UÇAK KAZASI VE 
   CAN KAYIPLARIMIZ.

UÇAK KAZASINININ EMİNİYETİNE GİDEN  
   ÖZEL HAREKAT POLİS ARACININ YAPTIĞI KAZA
SURİYE SINIRINDA SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİP, 
   GELİP GİDİYORUZ.
RUSYA, AMERİKA VE KOMŞULARIMIZLA 
   ARAMIZDAKİ SÜREKLİ GERGİNLİK BİZLERİ 
   KORKUTUYOR.
KAVGA DEĞİL, ARTIK HUZUR İSTİYORUZ.
ALLAH MİLLETİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ 
   BOZMASIN İNŞAALLAH DİYORLAR.

UÇAK 
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HİJYEN NEDİR?
Sağlığa zarar verecek 
ortamlardan korunmak 
için yapılan her türlü 
temizlik uygulamaları  
yani ortamın her türlü 
hastalık etmenlerinden 
uzaklaştırılması işlem-
lerine hijyen denir.

HİjYEN NEDEN 
ÖNEMLİDİR?

  Başta kendi sağ-
lığımız olmak 
üzere,başkalarının da 
sağlığını  korumanın en 

önemli aracı temizliktir.

Sağlığın korunması için;

-Vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi,
-Giyeceklerin sık yıkanması,
-Yalnızca  bedenin  temizliği değil, kullanılan her-
şeyin ve ortamın temizlenmesi  gereklidir.
Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk 
yaşlarda anne, baba veya öğretmenler tarafından 
çoğu zaman bizzat yapılarak öğretilen temizlik  
uygulamalarının, çocukluktan sonra bireyin ken-
disi tarafından yapılması gerekmektedir

DİKKAT!
Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğu za-
manlarda yapılması yeterli değildir.

HİjYEN NEDEN GEREKLİDİR?
Sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunmak için,
•      Kişinin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşeme-
sini ve kas gerilimini azaltmak için,
•      Kişinin genel görünümünü olumlu hale getir-
mek için,
•      Derinin sağlıklı olmasını sağlamak için,
•      Kişinin kendine olan güvenini arttırmak için 
gereklidir.

EL TEMİZLİĞİ?
•      Günlük yaşantımızda en çok kirlenen orga-
nımız ellerimizdir. Ellerimizle çevreden aldığımız 
çeşitli mikropları ve parazit yumurtalarını;
•      Ağzımıza
•      Besinlerimize
•      Derinin mikrop girecek yerlerine bulaştırırız.

Bu nedenle;
•      Yemeklerden önce ve sonra,
•      Pis ve pis olması muhtemel eşyaya dokunduk-
tan sonra,
•      Tuvaletten önce ve sonra,
•      Uykudan önce ve kalktıktan sonra,
•      Hayvan ve insan dışkısıyla temastan sonra,
•      Toplu taşıma araçlarına bindikten sonra
•      Özellikle salgın hastalık dönemlerinde insan-
larla temas ettikten sonra

    
ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

-          Eller ılık akan suyla ıslatılır
-          Katı sabun veya sıvı sabun kullanılır
-          Parmakların  arası  ve bilekler temizlenir
-          Köpük bilekten aşağı doğru durulanır.
-          El yıkama süresi, saatin tik taklarına uygun en 
az 10 a kadar sayarak belirlenir.
-          Eller kağıt havlu ya da havlu kullanarak iyice 
kurutulur
-          Toplu kullanılan musluklar direkt elle temas-

tan kaçınılır, temiz bir peçeteyle kapatılır
Tırnak bakımı ve temizliği:
-          Haftada bir kez el tırnakları kısa ve yuvarlak, 
ayak tırnakları kısa ise tırnak batmalarını engelle-
mek için, düz kesilmelidir.
-         Tırnak uçlarının altında birçok mikrop üreye-
bilir.  Bu nedenle tırnak diplerinin temizliğine özen 
göstermek gerekir.

AYAK BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
•      Ayaklar her gün yıkanmalı ve yıkandıktan son-
ra, özellikle parmak araları iyice kurulanmalıdır
•      Yoksa!
–      Nemli ortamda mantar enfeksiyonu gelişir.
•      Uygun ve rahat bir ayakkabı seçilmelidir.
•      Ayağa tam uyan bir ayakkabı;
•      Parmakları sıkmamalı
•      Topuğu sıkıca tutmalı
•      Ökçesi geniş olmalı
•      Çok yüksek olmamalı

VÜcUT TEMİZLİĞİ
•      Sabun kullanarak ılık veya sıcak suyla yapılan 
banyo kir ve salgıların temizlenmesini sağlar.
•       En az haftada 2 kez banyo yapılmalıdır.
•      Mümkün olduğunca sık banyo yapmak, özel-
likle deri yüzeyinde bulunan mikropların, biriken 

kirlerin terin uzaklaştırılması ve dökülen yüzeysel 
hücrelerin temizlenmesi için gereklidir.
•      Yıkanma, su ve sabun kullanarak derinin ovul-
ması ve kirin akıtılmasıdır.
•      Yıkanırken vücudun ayrıntı yerlerine de ulaş-
mak, kulak arkası ve içi ayak tabanları da ovularak 
temizlenmelidir.
•      Her banyodan sonra mutlaka temiz iç çamaşırı 
ve kıyafet giyilmelidir.
•      Banyo yapılamadığı durumlarda da iç çama-
şırların günlük olarak değiştirilmesi idrar yolları 
enfeksiyonu ve mantarların gelişmesini önlemek 
açısından gereklidir.
•      Spor ve aşırı yorucu işler yapıldığında terlendi-
ği zaman terli terli dolaşılmamalı ve mutlaka yıka-
nılarak çamaşırlar değiştirilmelidir.

AĞIZ VE DİŞ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
•      Ağız hijyeni; diş ve diş etlerinin temizlenmesi, 
ağzın bol su ile çalkalanması ile sağlanır
•      Dişlerin günde en az iki defa diş fırçası ve no-
hut tanesi büyüklüğünde diş macunu ile fırçalan-
ması gerekir.
•      Diş fırçalama süresi en az üç dakika olmalıdır.
•      Dişler fırçalanırken aşırı sert ve hızlı hareketler-
den kaçınılmalıdır. Aksi durumda diş etimiz tahriş 
olabilir.
•      Fırçalama sırasında sadece dişler değil ağzın 
tüm yüzeylerinin temizlenmesine dikkat edilmeli-
dir.
•      Özellikle şekerli besinler yenildikten sonra diş-
ler mutlaka fırçalanmalıdır.

    AĞIZ BAKIMINA DİKKAT 

EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;
-      Ağız kokusu,
–      Dişeti rahatsızlıkları,
–      Çiğneme güçlüğü,
–      Hazımsızlık ve
–      Diş çürüklerinin besinlerle birleşmesi sonucu 
çeşitli kalp romatizması gibi hastalıklar gelişebilir. 

SAÇ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
•      Saçların en az haftada 2 kez yıkanması gerekir
•      Her gün saçlar kişiye özel tarakla taranmalıdır.
•       Saç temizliğine ve bakımına dikkat etmeyen 
kişilerde bit ve çeşitli saç derisi hastalıkları oluşa-
bilir.

TUVALET SONRASI BEDEN TEMİZLİĞİ
·        Sağlıklı bir insanda idrar mikrop içermez, an-
cak dışkıda milyonlarca bakteri bulunur. Bunlar 
bağırsaklarımızdan atılmış olmasına rağmen, her-
hangi bir yolla tekrar vücudumuzun iç ortamlarına 
bulaştıklarında hastalanmamıza neden olurlar. Bu 
nedenle özellikle dışkılama sonrası temizlik özenle 
yapılmalıdır.
·        Dışkılama sonrası temizlik, idrar çıkışı bölge-
sine ve vajinaya mikrop bulaşmaması için mutlaka 
önden arkaya doğru yapılmalıdır.
·        Ayrıca temizlik sırasında ellerin dışkıyla direkt 
temasından kaçınılmalıdır. Dışkılama sonrası te-
mizlikte doğrudan eller kullanıldığı zaman kirlilik 
öyle artmaktadır ki en etkili yıkama ile dahi eller 
tam olarak temizlenememektedir.
·        Bu nedenle tuvalet kağıdı kullanmak en sağ-
lıklısıdır. Yıkama işlemi yapılacaksa da ıslak temiz 
havlu kullanılmalı ya da doğrudan fışkıran suyla yı-
kanıp sonra da tuvalet kağıdı ile mutlaka kurulan-
malıdır. İşlem bittiğinde ise eller etkili bir biçimde 
yıkanmalıdır.

KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI NELERDİR?
•      Yemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabun 
ile yıkayıp kurulayın
•      İşten veya okuldan eve gelindiğiniz de el, yüz 
ve ayaklarınızı yıkayın
•      Günde en az iki defa dişlerinizi fırçalayın
•      Her gün saçları,
–      Tarayın
–      Sık sık uygun şampuanla yıkayın

•      En az haftada iki dEfa
–      Banyo yapın,
–      Çamaşır ve giyecekleri sık değiştirin

•      haftada bir dEfa
–      El ve ayak tırnaklarınızı kesin

•      AKŞAMLARI YATMADAN ÖNcE
–      Ayaklarınızı yıkayın,
–      Elbiselerinizi çıkarıp pijama veya gecelik giyin

•      Yere düşen bir yiyeceği yemeyin
•      Çiğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yemeyin
•      Açıkta satılan yiyecekleri satın almayın
•      Yanımızda sürekli kâğıt mendil bulundurun
•      Tuvaletleri temiz kullanın
•      Çöpleri çöp kutusuna atın
•      Yerlere tükürmeyin
•      Okul gibi toplu yaşanılan yerlerde yanınızda 
ayrı sabun ve kağıt peçete taşıyın
•      Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra mutlaka 
su dökün
•      Bulaşıcı hastalığı olan insanlarla yakın temas 
kurmaktan kaçının
•      Toplu kullanılan eşyaları kullanmadan önce 
silip öyle kullanın…
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Vali Ersin Yazıcı, Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj 
yayımlarken, ” 97 yıl önce Balıkesir’de parlayan Millî Mücadele Ateşi ve Kuva-yi 
Milliye Ruhu bugün de devam etmektedir” dedi.

Vali Yazıcı yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Sam-
sun’dan kurtuluş meşalesinin yakmasının ardından Anadolu’nun çeşitli kentle-
rinde toplantılar düzenleyerek, ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, cumhuriyetin kuruluşundan sonra da gerçekleştirdiği bu zi-
yaretlerde önem verdiği şehirlerden birinin de defalarca ziyaret ettiği Balıkesir 
olduğunun altını çizen Vali Yazıcı,  “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün şehrimizi şereflendirmesinin gururunu bir kez daha yaşıyoruz” 
dedi.

HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Bağımsızlığı ve zaferi yüreklerinde sembolleştiren Balıkesirlilerin medeniyet yo-
lunda yürümeye devam edeceğini vurgulayan Vali Yazıcı, mesajında şu görüşlere 
yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, İstiklal Savaşımızın şanlı önderi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, bundan 97 yıl önce Balıkesir’imizde ağırlayarak şerefli 
tarihimizde gururla yer aldık. Milletimiz, çok zor şartlar altında kurduğu Türkiye 
Cumhuriyetini, barış ve huzur ortamını her zaman korurken ve karşılaşacağı güç-
lükleri yine millî birlik ve beraberlik içinde çözümleyeceğinden kimsenin şüphe-
si olmasın. Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanını korumak için birçok şehit verilen 
ilimizde ve ülkemizde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması yolunda 
büyük gayret sarf edilerek, canla başla çalışılmaktadır. Balıkesir’imiz Türkiye için 
önemini bundan sonra da devam ettirecektir.”

MİLLETİMİZİN DUASI ORDUMUZLA BERABERDİR
Mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yaptığı Barış Pınarı Ha-
rekâtı’na da değinen Vali Yazıcı, şöyle devam etti:
“Millî Kurtuluş Mücadelemizin zafere ulaşmasında önemli bir yere sahip Balıke-
sirliler, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılara da hiçbir zaman geçit vermeyecektir. 
97 yıl önce Balıkesir’de parlayan Millî Mücadele Ateşi ve Kuva-yi Milliye Ruhu bu-
gün de devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimiz açısından önemli günler yaşı-
yoruz. Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör yuvalarına son vermek, bu terör 
odaklarını oluşturan unsurların bertaraf edilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekâ-
tımız devam ediyor. Böylesine günler Türkiye’nin birlik ve beraberliği açısından 
önemli ve kritik günlerdir. Hepimiz ortak paydalarımız söz konusu olduğunda 
bir, beraber ve bütünüz. Bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, 
aşamayacağımız hiçbir engelin, alt edemeyeceğimiz hiçbir iç veya dış tehdidin 
olamayacağına inanıyorum. Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanını korumak için bir-
çok Şehit verilen ilimizde ve ülkemizde muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkılması yolunda büyük gayret sarf edilerek, canla başla çalışılmaktadır. Balıke-
sir’imiz Türkiye için önemini bundan sonra da devam ettirecektir.” şeklinde ifade 
etti. Kahraman ordumuza, evlatlarımıza başarılar diliyorum. Milletimizin duası 
ordumuzla beraberdir. ”

TÜM BENLİĞİMİZLE SÖZ VERİYORUZ
Vali Yazıcı, mesajının son bölümünde ise şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün (6 Şubat 1923) 97 yıl önce Balıkesir’de karşılanmasında duyulan he-
yecanı Balıkesirliler olarak halen yüreğimizde hissediyoruz. Balıkesirliler olarak; 
Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ecdadımızın sergilemiş olduğu mücadele 
ruhunu, ihanet şebekelerince devletimizin bekasını ve milletimizin kardeşliğini 

hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilediğimiz dik duruş ile 
yaşattığımız gibi bundan sonra da her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Tarih 
boyunca önemli bir yere sahip olan Balıkesir’i hayatı boyunca 7 defa ziyaret ede-
rek Balıkesirlileri onurlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında bütün 
şehitlerimizi bir kez daha minnetle yâd ederken, bize emanet edilen bu cennet 
vatanımıza düşman ayakları bastırtmamak için tüm benliğimizle söz veriyoruz. 
“dedi.

ATATÜRK’ÜN ZAĞNOS PAŞA cAMİİNDEKİ HUTBESİ
Atatürk, Zağnos Paşa Cami Hutbesin de cemaata şöyle seslenmiştir:

“ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyili-
ği üzerinize olsun. Peygamberimiz  Efendimiz Hazretleri,  Cenâb-ı Hak 
tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul ol-
muştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve 
kesin hükümlerdir.

İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel 
dindir. Çünkü dinimiz; akla,
mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer 
akla, mantığa ve gerçeklere
uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında birbirine 
zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı 
Hak’tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. 
Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi idi. Millet işlerini Allah’ın evinde yapar-
dı. Hazret-i peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada 
milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek 
maksadıyla bu kutsal yerde, Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu 
şerefe kavuşturan Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan 
dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı 
ümit ediyorum.

Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için 
yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din 
ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbiri-
mizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her 
ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de bu-
rada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz 
için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.

Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşün-
celerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın dü-
şünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emelleri-
nin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne 
sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim

ATATÜRK’ÜN BALIKESİR’E GELİŞİNİN 97. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI

‘‘MİLLİ MÜCADELE ATEŞİ YANIYOR, KUVAYİ MİLLİYE RUHU YAŞIYOR’’
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İYİ PARTİ BURHANİYE İLÇESİ 1. OLAĞAN KONGRESİNE KATILDIK. KONGREDE 
YENİDEN İLÇE BAŞKANI SEÇİLEN ERDOĞAN KAHYA’YA VE YÖNETİM KURULU 

ÜYELERİNE BAŞARILAR DİLEDİK.

İYİ PARTİ ALTIEYLÜL İLÇE BAŞKANLIĞININ BALIKESİR İL ÇAPINDA VERMİŞ OLDUĞU 
İYİ LERİN BİRLİK BERABERLİĞİNDEN İYİ LİK DOĞAR. YEMEKLİ TOPLANTISINA 

DURSUNBEY İYİ PARTİ İLÇE TEŞKİLATI OLARAK BİZLERDE KATILDIK. 

İYİ PARTİ
DURSUNBEY İLÇE BAŞKANLIĞI 

KONGRE İLANI

İYİ PARTİ Dursunbey İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi 22.Şubat. 
2020 Cumartesi günü saat 14.00’ de Cebeci Mahallesi Mehmet 
Akif Ersoy Sokak No:2 C Dursunbey adresinde bulunan İYİ PARTİ 
Dursunbey İlçe Başkanlığında aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 
İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 23.Şu-
bat.2020 Pazar günü saat 14.00 de aynı adreste aynı gündemle 
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Kongremize bütün üyelerimiz ve vatandaşlarımız davetlidir.

İlanen duyurulur.

                        Mustafa TEMEL 
                             İYİ PARTİ
                    Dursunbey İlçe Başkanı

GÜNDEM:

1- Yoklama ve Açılış

2- Kongre Başkanlık divanının seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5- Mali raporun okunması ve ibrası

6- Siyasi konuşmalar

7- Seçimler

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış
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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

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak 
için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile şehirde birçok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması 
amacıyla yol genişletme ve döner kavşak çalışmaları yapılıyor. Kent merkezi trafiği, 
araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan yeni kavşaklarla rahatlatılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dai-
resi Başkanlığı’nın şehir merkezinde 7 ayrı noktada yaptığı modern dönel kavşaklar 
ile Balıkesir içi trafik hafifl eyecek ana arterlerde işe gidiş-dönüş ve okul gidiş-dönüş 
saatlerinde oluşan yoğunluk azalacak. Vatandaşların trafikte geçirdiği zamanı azalt-
mak adına yapılan kavşak çalışmaları; Cumartesi Pazarı, Vasıf Çınar Caddesi, Ana Ma-
kas Kavşağı, Ahmet Dural Lojmanı önü, Serkan Caddesi-Mimar Sinan Caddesi Kesişi-
mi, Teknik Lise Caddesi- Düğün Sokak-Yuvam Sokak Kesişimi ve tren garı arkasında 
yapıldı. Tren garı arkasına yapılan yol çalışması dışında diğer dönel kavşak çalışmala-
rı tamamlanarak yollar trafiğe açıldı. Kent içi trafiği rahatlatılarak vatandaşlara daha 
güvenli ulaşım imkânı sunmak adına çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yağışlı 
havaların geçmesinin ardından yeni havaalanının önünde ve onun ardından da Tek-
nik Lise Caddesi’nin arkasında bulunan Bağ Sokak’ta çalışmalara başlayacak.

DÖNEL KAVŞAKLAR ŞEHİR İÇİ 
TRAFİĞİ RAHATLATIYOR

Dursunbey Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize 
edilen Elif'in Düşleri müzikali, iki seans olarak Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür 
Merkezinde gösterime sunuldu. Müzikale binlerce çocuk adeta akın etti. Dur-
sunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Elif'in Düşleri müzikali yoğun ilgi gördü. TRT Çocuk ekranlarının sevilerek izle-
nen çizgifilm karakteri Elif'i görmek için gelen çocuklar ve velileri keyifl i dakikalar 
geçirdi. Dursunbey Belediyesi tarafından pamuk şeker, mısır ikramının yapıldığı 
programda, çocuklara hediyelerde verildi. 50 Dakika süren Elif'in Düşleri müzika-
linde Elif'in meyveler ve sebzeler ile olan düşleri çocuklara hem öğretti hemde 
eğlendirdi. 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 ve 17.00 saatlerinde iki seans ha-
linde gerçekleşen müzikal beğeni topladı.

ELİF’İN DÜŞLERİ MÜZİKALİNE 
ÇOCUKLAR AKIN ETTİ

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yarış takvimine alınan Dursunbey, 8 
Mart Pazar günü Kros Duatlon yarışlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye genelin-
den yüzlerce sporcunun katılacağı organizasyon için imzalar atıldı.
İmza töreni sonrası açıklama yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram 
Yalçınkaya, Balıkesir’in Triatlon için çok önemli bir il olduğunu ve atılan imzalar 
ile Balıkesir’e verilen önemin gösterildiğini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Mar-
mara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un Triatlon’a çok önem verdiğini 
ifade eden Yalçınkaya, Balıkesir’de bu yıl üç farklı organizasyon gerçekleştirecek-
lerini söyledi. 
8 Mart’ta Dursunbey’de Kros Duatlon Yarışları Yapılacak
Federasyon bünyesinde ilk kez kros duatlon yarışlarının gerçekleşeceğini ifade 
eden Bayram Yalçınkaya; “Federasyonumuz bünyesinde ilk kez kros duatlon ya-
pacağız. Bu yarışları Dursunbey İlçemizde 8 Mart’ta gerçekleştireceğiz. Dursun-
bey’de mücadele biraz toz, toprak, çamur çünkü bizim branşımız biraz güçle, 
savaşmayla, mücadele ile alakalı. Sporcularımızı mart ayı başında gerçekleşecek 
olan Dursunbey yarışlarımıza bekliyoruz” dedi.

DURSUNBEY 8 MART’TA DUATLON 
YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
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Dursunbey iş Adamları Derneği yeni yönetim kurulu ilk 
defa geniş katılımlı bir  yıllık değerlendirme toplantısını 
Balat otel'de gerçekleşti. DUSİAD’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşen 2019 değerlendirme ve istişare toplantısı, ilçe 
kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkan Yardım-
cısı Sadettin Aslan, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Turhan, 
Balıkesir Müsiad Şube Başkanı Erdem Özer, Akparti ilçe 
başkanı Üzeyir Sali, CHP İlçe başkanı Mehmet Yavaş, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Avcı, SGK Dursunbey 
müdürü Mehmet Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Muhammed 
Karataş, Esnaf Odası Başkanı Oğuz Çakırcalı, Esnaf Kefalet 
Koop. Başkanı Osman Kolukisa, Ziraat Odası Başkan yar-
dımcısı Ali Seçal, PTT Müdürü Serdar Kahrıman, Kızılay 
Başkanı Ömer Faruk Uçar, Süt Üreticileri Birliği Müdürü 
Mehmet Matur, İlçede faaliyet gösteren STK’larının, DUSİ-
AD Onursal Başkanı Şeref Eginli ile birlikte dernek üyele-
rimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Dur-
sunbey ekonomisi konuşuldu.Kur’an-ı Kerim tilavetinden 
sonra açılış konuşmasını yapan DUSİAD Başkanı Orhan 
TURHAN, bayrağı devir aldıktan sonraki 100 günlük faa-
liyetlerini anlattı.
Bugüne kadar 52 noktaya ziyaret gerçekleştirip yaklaşık 
3900 km yol yaptıklarını anlatan Turhan, işadamlarımıza 
ve ilçe esnaflarımıza yönelik projelerin “Bizi aldatan biz-
den değildir” düsturu ile hazırladıklarını ve çalışmaların 
bu yönde ilerlediğini belirtti.
 Toplantıda söz alan DUSİAD Başkanı Orhan Turhan; "Gö-
reve geldiğimizden bu güne tam 1 yıl geçti. Yaptıklarımızı, 
neler yapabilirizleri ve İlçemiz için kimleri harekete geçi-
rebilirizleri yönetim kurulumuzda göreve başladığımız ilk 
toplantıda değerlendirdik. Bir Yol haritası belirledik. Hiç 

zaman kaybetmeden harekete geçerek, İlçemizdeki tüm 
sivil Toplum kuruluşlarını, ilçemizdeki Kamu Kurumları 
Müdürlerini Başta İlçe Kaymakamımız Emrullah Temizkan 
olmak üzere ziyaretlerimiz gerçekleştirip, Fikir ve düşün-
celerimizi paylaştık. Sağ olsunlar, Yapmak istediklerimize 
çok katkı sağlayarak şu şekilde olsa daha uygun olur diye 
fikir beyan edip bizlere düşüncelerimizde yön verdiler. 
Toplantımıza katılım sağlayan başkan ve yetkililere teşek-
kür ederim. Bu fikirler neticesinde İlçe dışına da çıkarak İl 
ve Ankara da da ziyaretlerimiz oldu. Hepsini toplayınca 
Dursunbey ilçesinde İletişim çağında olduğumuz bu dö-
nemde İlçe sorunları neler olduğunu tespitini yaptık. Bu 
tespiti sıralayarak atacağımız adımlarda yine STK’larında 
görüşlerini almaya devam edeceğiz. İlçemizde DUSİAD 
önderliğinde Firma Dursunbey.com adresinde İlçemizdeki 
firmaların reklam ve adres bilgilerinin yayınlanmasıyla ilk 
adımı attık. Sanal ticarete ağırlık vermeyi hedefledik" dedi. 
Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan ise, 
Balıkesir- Tavşanlı Karayolu hakkında geniş bilgi verdi. İlçe-
de 3. Etap Toki konutlarının yapımına başlandığını ve Dur-
sunbey giriş-çıkış güzergahındaki duble yol çalışmalarının 
tamamlandığı ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini 
belirtti. Başkan Yardımcısı Aslan,Dursunbey Belediyesi’nin 
yürütmüş olduğu çalışmaları aktarırken, Doğalgaz, Yol ve 
Organize sanayi bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.
Aslan; "Belediye olarak DUSİAD Başkanı Orhan Turhan’a 
teşekkür ederim. İnşallah iş adamları olarak ilçenin refa-
hında kalkınmasında hamleleri başarılı olurda İlçede işsiz-
lik azalır ve geri göç dönemi başlar" dedi. 
Kaymakam Emrullah Temizkan, konuşmama başlamadan 
önce 'Kudüs Kırmızı çizgimizdir' diyerek ABD ve İsrailin al-

çak planını lanetledi. Konuşmasına Elazığ ve Malatya’daki 
depremde hayatını kaybedenlere rahmetler diledi. Temiz-
kan, bu tür toplantıların ilçemizin gelişimi açısından çok 
önemli olduğunu belirtti.

Temizkan; "İlçemiz hem hayvancılık, hem tarım, hem de 
sanayi ilçesi olmaya çok uygun bir yerdir. İlçe halkı doğru 
yönlendirme ve doğru desteklenmeler almaları sağlanır-
sa çok güzel ve çok kısa bir sürede gelişmeler görülebilir. 
Dağlık olması, Ormanlık olması iyi değerlendirme yapma-
mız gereken konulardır. Ormanlık alanlar Doğa yürüyüşçü-
lerini ilçemize çekmek için bir fırsat, Doğa Turizmi, Turizm-
cilere güzel tanıtımlar ile geliştirilebilir. Tarım alanlarında 
çiftçiler toprak analizleri doğrultusunda hangi mahsulleri 
ekecekleri çalışmaları ilçe tarım müdürlüğümüzce anlatıl-
maktadır.  Bu toplantıyı tekrar etmeliyiz" dedi. Toplantıda 
STK başkanları kısa kısa görüşlerini açıkladı. Daha sonra 
Toplantıda soru ve cevap bölümü yapılarak son buldu. 
Geçtiğimiz yılın ekonomik verilerini sunum ile katılımcı-
lara aktaran DUSİAD Başkanı Turhan, DUSİAD’ın yaklaşık 
85 esnaf ve işadamı ile yapmış olduğu anket çalışmasının 
sonuçlarını da paylaştı.
Ayrıca DUSİAD yönetiminin hazırlamış olduğu Dursunbey 
ekonomisine katkı sağlayacak 8 projenin de detaylarını ve 
gelinmiş olan son noktaları anlatan Turhan, 2020 yılı bek-
lentilerinin daha yüksek olduğunu belirtti.
Toplantı da oda başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri 
de söz alarak 2019 değerlendirmesi yaptı.
2019 istişare toplantısı soru-cevap kısmı ile katılımcıların 
dilek ve temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiy-
le sona erdi- 

DURSUNBEY SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ  
2019 YILI DEĞERLENDİRME VE 2020 YILI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

TOPLANTI : İLÇE KAYMAKAMI BAZI DAİRE AMİRLERİ, İLÇEMİZDEKİ ESNAFLAR, SİYASİ PARTİ TEMSİLcİLERİ, SİVİL 
TOPLUM KURULUŞU BAŞKANLARI, GİRİŞİMcİ VE YATIRIMcI İŞ ADAMLARININ KATILIMLARI İLE GERÇEKLEŞTİ

Katılımcılar, İlçemizin dünü, bu günü, yarınları hakkında görüşlerini 
ve düşüncelerini ayrı ayrı bildirirken ilçemizin kaderine tesir edecek 
yatırımları tartıştılar. Ayrıca Ülkemiz genelinde büyük şehirlerde ve 

büyük ilçelerde hissedilen ağır ekonomik sıkıntının ilçemiz esnafla-
rına ve ilçemiz halkına da yansımaya başladığı bunun için neler ya-
pılabilceği katılımcıların kendi aralarında konuşmaları dikkat çekti.

BAŞSAĞLIĞI

SEVGİLİ HAFIZ AĞBEYİMİZ, HÜSEYİN HÜNER (1946)
 

3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ GÜNÜ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞ, 
CENAZESİ AYNI GÜN İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP ÇARŞI CAMİİNDE KILINAN 
CENAZE NAMAZINDAN SONRA DURSUNBEY MEZARLIĞINA DEFİN EDİLMİŞTİR. 
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMETLER DİLER, KIYMETLİ OĞULLARI, MEHMET VE 

ADEM HÜNER HOCALARIMIZA, HÜNER AİLESİNE, EŞ DOST VE SEVENLERİNE 
SABIRLAR DİLERİZMEHMET YARMA 

DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ
ZUHAL YARMA

ECZACI


