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YAZ AYLARINDA AKLINIZ NEREDEYDİ.
DAHA ÖNCELERİ RÜŞTİYE MEKTEBİ OLAN, 

1909 YILINDA İLKOKUL OLARAK YENİDEN YAPILAN,
1957 YILINDA YANAN, 1958 YILINDA ONARILAN.

111 YILLIK ÜÇEYLÜL İLKOKULU DEPREM TEHLİKESİYLE YIKILIP 
YENİDEN YAPILMASI İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜ BOŞALTILDI.

ÖĞRENCİLER, SADULLAH ÖZER İLK OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEKLER.

HER İŞLERİ TERS BU GÜNE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ, DEPREM TEHLİKESİ VARSA 
BU OKULLAR EĞİTİM YILI BAŞINDA YIKILIP YAPILMALIYDI.

3 EYLÜL İLK OKULU ÖĞRENCİLERİ PERİŞAN HALDE EĞİTİM YAPIYORLAR.
Balıkesir çapında 51 ilk okul deprem tehlikesi nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacak 
bu yıkılacak İlk okullar içinde ilçemizdeki 3 Eylül ilk okulu, Sebahattin Gönür İlk 
okulu, Kavacık ve Göbül ilk okulları da var. Bu okulların Deprem riski taşıdığı için 
yıkılıp yeniden yapılma kararı keşke daha önce alınsaydı. Okullar yaz tatilinde ye-
nilenebilir okul öğrencileri de mağduriyet yaşamazlardı. Şimdi 3 eylül ilkokul öğ-
rencileri Sadullah Özer ilkokuluna, Sebahattin Göndür ilk okul öğrencileri Atatürk 
İlkokulunda, sabahçı, öğlenci ikili eğitim yapacaklar. Göbül ilk okul öğrencileri Seli-
mağa ve Akbaşlarda, Kavacık ilkokul öğrencileri Odaköy ilk okulunda sıkışık sıkışık 
eğitim yapacaklar.Eğitm yılının tam yarısında okulları yıkılan öğrencilerden ne ka-
dar başarı beklenir. Bunların her işi ters. Türkiye de ilk defa deprem olmuyor Ba-
lıkesir İlinin deprem bölgesinde olduğu ilk defa öğrenilmiyor. Bu okullarda 
tedbirler daha önce alınmalıydı. Tedbir tetbirdir ama idarecilerin eksikliğini 
öğrenciler çekiyor. Yıkılacak bu okullar deprem riski taşıyorda Dursunbey Hükü-
metbinası, ilçe emniyet binası, Dursunbey lisesi, eski imam hatip lisesi, Endüstri 
Meslek lisesi, lise pansiyonu , Öğretmen evi deprem riski taşımıyormu? Bu binalar 
da 1999 depreminden evvel deprem yönetmeliğine göre yapılmadığını biliyoruz.
Haberin Devamı 5. Sayfada                                                                       Mehmet Yarma

SEBAHATTİN GÖNDÜR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ DE ATATÜRK 
İLK OKULUNDA EĞİTİM GÖRECEKLER.

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü’nü uzun yıllardır (9 Yıl)  başarıyla 
sürdüren Tahsin Şahin, Erzurum’a tayin oldu. Şahin’in yerine,  müdürlük görevi-
ne ise  Balıkesir Basın İlan Kurumu şubesinde şeflik görevini yapan Gökhan Eren 
getirildi ve yeni  şube müdürümüz Gökhan Eren görevine başladı.Basın İlan Ku-
rumu Balıkesir Şube Müdürlüğü kurulduğundan bu yana müdürlük görevini ba-
şarıyla sürdüren Tahsin Şahin, Erzurum’a tayini ile ilgili sosyal medya hesabından 
bilgilendirme yaparak görev süresince bu güne kadar kendisine yardımcı olan 
herkese teşekkür etti.(Müdürümüze başarılar diliyoruz). BİK Genel Müdürlüğü 
tarafından, Tahsin Şahin’in yerine, Balıkesir şube müdürlüğü görevine getirilen 
Gökhan Eren bey’e de hayırlı olsun diliyoruz.                                           Mehmet Yarma

TAHSİN ŞAHİN  GÖKHAN EREN 

BALIKESİR BASIN İLAN 
KURUMU’NDA GÖREv DEĞİŞİKLİĞİ.

ERZURUM’A TAYİN OLAN TAHSİN ŞAHİN 
MÜDÜRÜMÜZE vE BALIKESİR BASIN İLAN KURUMU 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLEN GÖKHAN EREN 

BEY’E, GÖREvLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ.

SURİYE İDLİP’TE 5 ŞEHİT
BİR HAFTADA 13 ŞEHİT vERDİK

C. BAŞKANI YENİ SALDIRI OLURSA 
KARADA, HAvADA vURURUZ DİYOR

SURİYE ALEv ALEv BU ATEŞ 
İNŞAALLAH BİZE SIÇRAMAZ

TERÖR VE PRAVAKATÖR BATAĞI SURİYE DE 
GERİLİM TIRMANDI. SURİYE ORDUSU RUSYANIN 

GÖZ YUMMASI İLE ASKERLERİMİZİ VURDU.

DEVAMI 6. SAYfADA
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Temel Tıbbi bilgiler
BAŞ AĞRISI

Birçok neden baş ağrısı-
na sebep olmakla birlikte 
gerilim tipi baş ağrıları 
daha sıktır. Sıklıkla baş 
çevresinde gergin bir 
bant şeklinde zonklayıcı 
karakterdedir. Hafif baş-
layıp giderek şiddetlenir. 
Ağrı ile karşılaşıldığında 
sessiz, karanlık bir ortam-
da istirahat etmek rahat-
latıcı olabilir. Tanıdık baş 

ağrılarında (daha önceden yaşanan) basit ağrı kesici-
ler (parasetamol) kullanılabilir.

Bununla birlikte bu önerilere rağmen geçmeyen baş 
ağrılarında, ateş, bulantı veya kusma, uyuşma, dü-
zeyinde değişiklik, konuşma bozukluğu, güçsüzlük 
veya daha önce hiç yaşanmamış şiddette baş ağrısı 
olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulma-
lıdır.

BAYILMA
Beyne giden kanın geçici süre ile azalması ile bilin-
cin kısa süreli (1-2 dakika) kapanmasına senkop (ba-
yılma) denir. Birçok nedeni olabilir. Kan görme, kötü 
haber alma, şiddetli ağrı duyma, ani kalkışlar, ilacın 
yan etkisi, uzun süre ayakta durma bayılma nedeni 
olabilir.

Bununla birlikte, kalp yetmezliği, ciddi kalp ritim bo-
zuklukları, mide kanaması gibi kan kayıpları da bayıl-
maya neden olabilir.
Bir insan bayıldığında sırt üstü yatırmalıdır. Ayağa 
kaldırmaya çalışılmamalı, 112 aranarak yardım isten-
meli, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

BURKULMA
Bir eklemin etrafındaki bağların, eklem kapsülü ve 
diğer yumuşak doku yapılarının; eklemin normal 
hareket genişliğinin ötesinde zorlanmasına BURKUL-
MA denir. Eklemde şişlik, ağrı, morluk olur. Bu yapılar 
normalden fazla gerilebilir. Hatta yırtılabilir. Hareket-
ler ağrılıdır.
Burkulmuş eklemi hareket ettirmeyiniz.
O eklem üzerine yarım saat havluya sarılı buz torbası 
koyunuz. Burkulmuş ayağın üzerine basılmaz.
Burkulmuş ayağın altına 4-5 yastık koyarak kalp sevi-
yesinin üzerine kaldırınız. Burkulmuş yeri sarkıtmayı-
nız. Şişlik, kanama ve ağrı olabilir. Ağrı ve şişlik olup 
üzerine basmakla ağrı artıyorsa bir sağlık kuruluşuna 
başvurun.

GÖĞÜS AĞRISI
Göğüs ağrısı kalp krizi başta olmak üzere birçok has-
talığın belirtisi olabilir. Kalp krizi geçirdiğinizden şüp-
heleniyorsanız, ambulans çağırın (112) veya en yakın 
hastanenin acil servisine başvurunuz.
Bu ağrı sırasında efor harcamak (merdiven çıkmak, 
yürümek bile) rahatsızlığınızı şiddetlendirebilir. Ola-
bildiğince az efor sarf edin.
Ambulansı beklediğiniz sürede 2  bebek aspirini veya 
yarım normal aspirin çiğneyiniz (en az 160 mg). Daha 
fazla almanın size yardımı olmaz, ayrıca fazla alırsanız 
beklenmeyen yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Aspirini 
yutmadan önce çiğnemek etkisinin hızlı oluşmasını 
sağladığı için önemlidir.
Nitrogliserin tabletiniz varsa, 1 tane dilinizin altına 
yerleştiriniz. Bu tıkanmış ya da daralmış atardamar-
lardaki kan akımını artırmaya yardımcı olabilir. Göğüs 
ağrınız devam ediyorsa beş dakika aralıklarla, en faz-
la 3 kez birer tablet daha dilinizin altına koyabilirsiniz.
Tıbbi Tedavi
Kalp krizinin veya kalp damarlarındaki rahatsızlığın 

erken tanınması ve tedavi edilmesi hastaya çok daha 
fazla katkı sağlar.
Kalp krizindeki tedavide hedef, tıkanmış veya kan 
pıhtısı ile daralmış atardamarları açarak kan akımını 
sağlamaktır. Kullanılan ilaçlar aspirin, heparin ve pıhtı 
eritici ilaçlardır. Kalp hızını azaltarak, kalbin iş yükünü 
azaltan ve ağrıyı azaltan diğer ilaçlar kullanılabilir.
Anjioplasti tıkanmış damarı açma yoludur. Anjiogra-
fi ile ilk olarak daralmış ya da tıkanmış alan saptanır. 
Çok ince plastik tüpten yapılmış kateter atardamarın 
içine yerleştirilir. Kateterin ucunda sonlanan minik 
balon şişirilir. Bu atardamarı genişletir. Bu balon sön-
dürülür ve çıkarılır. Bazen genişlemeyi  korumak için 
küçük metal kafesten oluşan ‘stent’ yerleştirilir.
Tıbbi tedavi başarısız olduğunda kardiyak bypass 
cerrahisi gerekebilir.
Göğüs ağrısının tek sebebi kalp krizi veya diğer kalp 
damar hastalıkları değildir. Hayati tehlike oluşturabi-
len birçok hastalık göğüs ağrısı ile kendini gösterebi-
lir. Bunlarda bazıları şunlardır:
Aort Yırtığı (Aort Diseksiyonu): Kalpten çıkan vücu-
dun en büyük damarı olan aortta uzun süreden beri 
devam eden hipertansiyon, ateroskleroz sebebiyle 
yırtık oluşmasıdır.
Akciğer Embolisi: Vücuttaki (sıklıkla bacaklardaki) 
toplardamarlarda oluşan pıhtının, içinde oluştuğu 
damar boyunca ilerleyerek akciğere gitmesi ve bü-
yük damarlarda tıkanıklığa sebep olmasıdır.
Pnömotoraks: Akciğer zarının kendiliğinden veya 
başka bir hastalık nedeniyle delinmesidir.
Perikardit: Viral enfeksiyona bağlı kalp zarının iltiha-
bıdır.
Pnömoni (zatürre): akciğer iltihabıdır.
Kostokondrit: Kaburga kıkırdaklarının iltihabıdır.

YEMEK BORUSU HASTALIKLARI: REfLÜ,  YEMEK 
BORUSU İLTİHABI, YEMEK BORUSU SPAZMI VS.

İSHAL VE KUSMA
Üç günden uzun süren ishal veya ishale eşlik eden 
ateş, şiddetli, karın ağrısı, kusma, aşırı sıvı kaybı, kanlı 
ishal durumlarında acil servise başvurulmalıdır. Kus-
ma, ishal ve ateş ile vücut sıvı kaybedeceği için bu 
sıvının evde su ve sulu gıdalarla beslenerek yerine 
konulması gereklidir. Hastanede ise bazen damar 
yolu açarak serum vermek gerekebilir.
Yaşlılar ve çocuklar vücudun susuz kalmasına çok 
daha dayanıksız oldukları için bu kişilerde kusma ve 
ishal yakınmaları başlayınca mutlaka doktorunuza 
danışmanız gerekmektedir. 

KAfA TRAVMASI
Basit kafa travması sonrasında evde travmaya maruz 
kalan çocuğumuzu ya da yakınımızı gözlemeliyiz. Ki-
şinin her zamankinden farklı davranışlar sergiliyor ol-
ması bizi uyaran en önemli durumdur. Her zamankin-
den daha fazla, susturulamayan ağlamalar, dalgınlık, 
sorulara cevap vermede gecikme veya verememe, 
dikkatini toparlayamama, nesneleri takip edememe, 
uykuya eğilim, uyandırılama, baş ağrısı gibi durumlar 
takip edilmelidir. Küçük bebeklerde en erken bulgu 
çocuğun beslenmeyi reddetmesi, emmemesi olabi-
lir. Tekrarlayan fışkırır tarzda kusmalar da tıbbi açıdan 
çok önemlidir. Bu kusmalar küçük bebeklerde bes-
lenme sonrası her zaman olabilen sıradan kusmalar-
dan ayırt edilmelidir.
Unutulmaması gereken bir diğer önemli mevzu ise; 
küçük çocukların ve yaşlıların maruz kaldığı kafa trav-
maları çok masum gözüküyor olsa bile yaralanmanın 
ciddi ve bulguların silik izlenebileceğidir. Bu yüzden 
bu konumdaki yakınlarımızı evde yalnız bırakmama-
lıyız. Kafa travması sonrası yukarıda belirtilen bulgu-
ların varlığında en yakın acil servise başvurulması 
gereklidir.

KESİLER
Evlerde en sık görülen kazalardan birisi de kesilerdir. 
Sadece deri kesisi olabileceği gibi, damar, sinir, kas ve 

tendonların zarar görmesi de söz konusu olabilir. Şid-
detli darbelerle olan kesilerde, parmak, el-kol, ayak-
bacak kopmalarında görülmektedir. Ayrıca kafatası, 
yüz, göğüs, karın ve cinsel bölgelere ait, kesici ve de-
lici alet yaralanmalarında ciddi organ hasarı ve kaybı, 
hayati tehlike de söz konusu olabilir.
Kesilerde en önemli tehlike kan kaybıdır. Ciddi kan 
kaybı olan kesilerde kanayan yer üzerine bastırılarak 
kanama durdurulmaya çalışılırken kişi derhal bir sağ-
lık kuruluşuna en güvenli şekilde ulaştırılmalıdır. Bu 
sürede yapılabilecekler:
• Kesi yeri kirlenmişse sabunlu suyla ve temiz bir bez-
le yıkayın, dışardan görülebilen yabancı cisim (cam 
kırığı, taş, kum parçası vb.) varsa alın. Görülmeyen 
parçalar olabileceğini düşünerek içini karıştırmayın 
ve batmış olanları çıkarmaya çalışmayın.
• Kesikte sızıntı şeklinde kanama varsa, kanayan kıs-
mı kalp hizasından yukarıya gelecek şekilde kaldırıp 
bastırın.
• Parçalanmış derileri koparmayın, temiz bir şekilde 
sabitleyin ve derhal sağlık kuruluşuna götürün.
• Kol ve bacaktaki kanamalı kesilerde, kanayan bölge 
üzerine, kanamayı durduracak şiddette bastırın. Ka-
nama duruncaya kadar o şekilde tutun. Turnike uy-
gulamayın. 
Genel bilinenlerin aksine turnike uygulaması ile kol 
ve bacakta atardamar dolaşımı yeterince engellene-
mediği gibi, toplardamar akımını engeller ve doku 
hasarının derecesi artabilir.
• Kesilmeye bağlı büyük deri parçası, parmak, el, kol, 
ayak, bacak kopmaları olduğunda; kopan organ veya 
doku temiz, ıslak gazlı beze sarılarak bir naylon tor-
baya konur ve torba buz dolu bir kapta hasta ile bir-
likte sağlık kuruluşuna götürülür.

YANIKLAR
Giysileri tutuşmuş olan bir kimsenin paniğe kapıla-
rak koşmasını önleyin. Kaza kapalı bir yerde olmuşsa 
yanan kişinin dışarı çıkması önlenmelidir çünkü hava 
akımı ve kişinin hareketleri yanmayı arttıracaktır. Ya-
nan kişi hemen yere yatırılmalı, su ile ıslatılmalı veya 
üzerine halı, battaniye, perde gibi alevleri oksijensiz 
bırakacak bir örtü atılmalıdır. Alevleri bastırmak için 
naylon veya kolay tutuşan kumaşlar kullanılmama-
lıdır. Kazazede yerde yuvarlanmamalıdır, bu daha 
önce yanmamış yerlerin de yanmasına yol açar.
Yanık deri vücuttan sıvı kaybına neden olduğundan 
ve infeksiyon tehlikesi nedeniyle titiz bir şekilde ba-
kılmalıdır.
Doku hasarını önlemek, ağrıyı ve şişmeyi azaltmak 
için yanıkları hemen soğutmak gerekir. Soğutmada 
en etkili yöntem yayan bölgeyi soğuk suyla yıka-
maktır. Direkt buz kullanılmamalıdır. Küçük yanıklar 
yerinde tedavi edilebilir ancak bebek ve yaşlılardaki 
yanıklar ayrıca göz, yüz, boyun, el, ayak ve apış arası 
yanıkları özel tedavi gerektirir. 
Buharlar, kimyasal maddeler, tahriş edici gazlar ve 
elektrik çarpmasıyla oluşan yanıklar da hastanede 
tedavi gerektirir. Bu kişilerde kimyasal maddeler ve 
duman solunum yoluyla akciğerlere de zarar vermiş 
olabilir.
Yanıklarda ilkyardım için izlenecek yöntemler şunlar-
dır:
• Yanmış deriyi 10 dakika süreyle basınçsız akan so-
ğuk suyun altına tutun. Ağrı dinmezse daha uzun 
süre soğuk suya daldırın.
• Yanan alan şişmeye başlamadan önce buradaki yü-
zük, saat, kemer, ayakkabı gibi sıkı eşyaları yavaşça 
çıkarın.
• Yanan bölgedeki yanmış veya yanıcı maddeye bu-
laşmış giysileri soğumaya başladıktan sonra yavaşça 
veya mümkünse keserek ciltten uzaklaştırın. Yanığa 
yapılmış olan şeyleri çıkarmaya çalışmayın.
• Yanıklara losyon veya yağlı maddeler sürmeyin.
• Kabarcıkları patlatmayın ve yanık alana herhangi bir 
müdahalede bulunmayın.
• Tedavi için bir sağlık merkezine başvurun.
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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda Balıkesir ve 
Güney Marmara Bölgesi’nin ilk “izsiz ti-
roit” ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. 
Dr. Öğretim Üyesi Erman Alçı tarafından, 
Balıkesir ve Güney Marmara Bölgesi’nde 
ilk kez uygulanan yöntemle “izsiz tiroit” 
ameliyatı 57 yaşındaki Nurten Gülseven 
isimli hastaya yapıldı. Hüdayi Demirhan 
11 Şubat 2020 Salı 10:08 Yaklaşık bir ay 
önce geçmeyen öksürük sebebiyle has-
taneye başvuran 57 yaşındaki Nurten 
Gülseven isimli hastada yapılan kontrol-
lerde tiroit bezinde kanser şüpheli nodül 
tespit edildi. Gönen’de yeterli imkanları 
bulamayan Nurten Gülseven Balıkesir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
gelerek burada Dr. Erman Alçı’yla baş-
vurdu. Dr. Alçı’nın izsiz ameliyat önerisi-
ni kabul eden Nurten Gülseven başarılı 
bir şekilde sağlığına kavuştu. Balıkesir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. 
Öğretim Üyesi Dr. Erman Alçı ilk kez Ege 
Üniversitesi’nce gerçekleştirilen izsiz 
tiroit ameliyatının Balıkesir’de de başa-
rıyla uygulandığını söyledi. Erman Alçı 
izsiz ameliyatın boyunda iz olmaksızın, 
ağız içinden, dudağın altından küçük 
kesilerle yapıldığını kaydetti. Dr. Erman 
Alçı: "Balıkesir’de ilk kez uygulandı" Balı-
kesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Erman Alçı Balıkesir ve Güney 
Marmara’da ilk kez uygulanan ameliyat 
tekniğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Nur-
ten Hanım 57 yaşında kadın hastamız, 
bundan yaklaşık bir ay önce tarafımıza 
tiroit bezinde kanser şüpheli bir nodül 
sebebiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde 
biz de bunu kendi ultrasonumuzla teyit 
ettik. Ardından hastaya cerrahi önerdik. 
Yapılacak cerrahiler arasında açık tek-
nikten ve hastanın durumu buna uygun 
olduğu için ağız içinden gerçekleştiri-
lebilecek izsiz tiroit ameliyatı alternati-
finden bahsettik, kendisine açıkladık. 
Hastamızda izsiz tiroit ameliyatını tercih 
etmek istediğini belirtti. Ardından yaptı-
ğımız hazırlıktan sonra; çünkü bu ame-
liyat bazı özellikler arz ediyordu. Ağız 
içi bakımının yapılması gerekiyor. On-

ları yaptırdık, diş bakımlarını yaptırdık. 
Hastamıza Ege Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Özer Makay ve ekibinin desteğiyle 
birlikte yaklaşık bir hafta önce izsiz tiroit 
ameliyatımızı uyguladık, başarıyla ger-
çekleştirdik. Şu an ameliyatın yaklaşık 
birinci haftasındayız. Hastamızın genel 
durumu gayet iyi, dudak içindeki yara 
izleri tamamen kapanmış durumda. 
Ameliyatın doğası gereği boyunda her-
hangi bir iz yok, kesi yok. Patoloji rapo-
runu takip ediyoruz. Patoloji raporumuz 
da çıktıktan sonra hastamızı tamamen 
şifayla evine uğurlamış olacağız. Şu an 
için her şey yolunda. Bu gerçekleştirdi-
ğimiz izsiz tiroit ameliyatı Prof. Dr. Özer 
Makay’ın Türkiye’de ilk defa uyguladığı 
bir teknikti. Kendilerinin de desteğiyle 
bizim burada uyguladığımız izsiz tiro-
it ameliyatı hem Balıkesir bölgesinde 
hem de Güney Marmara bölgesinde ilk 
olma yönünden de önem arz ediyor. 
Bunu gerçekleştirmiş olmaktan hem 
üniversitemiz adına hem de kliniğimiz 
adına mutluluk ve gurur duyuyoruz” 
diye konuştu. Nurten Gülseven: "Sağ-
lığıma kavuştum" Nurten Gülseven de 
Dr. Erman Alçı’nın önerdiği izsiz ameli-
yattan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, “Ameliyattan önce geçmeyen 
bir öksürüğüm oldu. Onun için doktora 
gitmiştim. Çekilen ultrason sonucunda 
nodül olduğunu söylediler ve büyük 
yere gitmemi söylediler. Orada yapılan 
biyopsi sonucunda kanser olabileceğini 
söylediler. Ondan sonra hocamıza gel-
dim. Hocamız ameliyat önerdi. Önerdiği 
ameliyat tekniği de aklıma yattı. Çok da 
memnunum, hiçbir şikayetim olmadı. 
Allah razı olsun hocamdan çok teşekkür 
ediyorum ona hakkını ödeyemem. Çok 
memnunum yaptığı ameliyattan. Boy-
numda bir iz de kalmadı. Çok rahat bir 
ameliyat geçirdim. Ameliyattan bir gün 
sonra evime gittim, hiçbir şikayetim yok. 
Haftasına da kontrole geldim. Gayet 
memnunum. Sesim de normal. Ameli-
yattan çıkınca doktorlarım kontrol etti, 
sesim de yerindeydi, konuşabiliyordum” 
şeklinde konuştu.

BAÜN TIP FAKÜLTESİ’NDE 
BİR İLK DAHA

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                          Basın : 1132182

HIZAL Nakliyat Turizm İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti tarafından Balıkesir İli, Dursunbey 
İlçesi, Tafak Mahallesi mevkiinde “RN:200805186 Nolu Manganez Ocağı ve 
Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Tesisi” projesinin yapılması 
planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle 
ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı 
Toplantısı” yapılacaktır.
Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri                      :Tafak Köy Konağı
Toplantı Yerinin Adresi  : Tafak Mahallesi, Merkez Sokak, No: 124
                                                Dursunbey/BALIKESİR
Toplantı Tarihi                  : 27.02.2020
Toplantı Saati                   : 11.00

Proje Sahibi     : HIZAL Nakliyat Turizm İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti
Tel                       : 0 274 216 38 28
Faks                                 : -
ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: PPM Kirlilik Önleme ve  Yönetimi Dan. Müh. 
İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel                                       : (0312) 231 41 69
Faks                                     : (0312) 230 23 69

DUYURU
ÇED Sürecine 

Halkın Katılımı Toplantısı

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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SIRA
NO MAHALLE ADA 

NO
PARSEL 

NO
YÜZÖLCÜMÜ

M2
TAŞINMAZ
NİTELİĞİ

İHALE
TÜRÜ

MUHAMMEN
BEDELİ (TL)

%3 GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1 Beyel Mah. 224 659,00 m2 Arsa Satış 8.000,00 240,00 26/02/2020 14:00

2 Kurtlar Mah. 144 7 697,43 m2 Arsa Satış 9.100.00 275,00 26/02/2020 14:10

3 Kurtlar Mah. 144 9 519,89 m2 Arsa Satış 6.800,00 205,00 26/02/2020 14:20

4 Taşpınar Mah. 157 3 233,89 m2 Köy Odası Satış 6.000,00 180,00 26/02/2020 14:30

5 Gökçepınar M. 116 21 2.380,60 m2 Köy Tarlası Satış 6.910,00 210,00 26/02/2020 14:40

6 Gökçepınar M. 116 26 3.354,06 m2 Köy Tarlası Satış 9.750,00 300,00 26/02/2020 14:50

7 Gölcük Mah. 120 18 12.509,06 m2 Arazi (Tarla) Satış 81.000,00 2.430,00 26/02/2020 14:55

8 Güğü Mah. 114 38 90,11 m2 Bina Satış 51.000,00 1.530,00 26/02/2020 15:00

 Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar için 2886 Sayılı  Devlet İhale  Kanunun 1 ve 45. maddesi uyarınca Açık Teklif 
(Arttırma) Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 İHALELERE KATILMA ŞARTLARI
Aşağıda belirtilen 5 adet belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak en geç 26.02.2020 Çarşamba günü 

saat 12:30’a kadar Belediye Başkanlığına getirilmesi;

1 Başvuru Dilekçesi ve Geçici Teminat Makbuzu.

2 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair

taahhütname, ( Belediye Başkanlığından )

3 Özel kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt,

örneğinde belirtilen kişilerin, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

4 Tüzel Kişi iştirak edecek ise; yetkili olduğuna dair noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti ve Ticaret

Sicil Gazetesi Fotokopisi,

5 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ( İkametgahı İlçe dışında olanlar)

NOT: İhale şartnamesi ve ekler mesai saatleri içinde Belediye Tahakkuk Tahsilat servisinden ücretsiz alınabilir.

Ayrıca belediyemizin (www.dursunbey.bel.tr) internet adresinden şartnamelere ulaşabilirler.

İHALE İLANI
DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                                                                                    Basın : 1132720  

Türkiye, 2015-2019 yılları arasında cep 
telefonlarına 12,8 milyar dolar para 
harcadı.
Akıllı telefonların son yıllarda bir hayli 
popüler olması nedeniyle cep telefonu 
pazarı oldukça büyüme kaydetti. Bir-
çok akıllı telefon üreticisi ise piyasaya 
sürdüğü düşük, orta ve üst seviye te-
lefonlarla oldukça fazla gelir elde etti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Ku-
rumu verilerinden yaptığı derlemeye 
göre, 2015-2019 döneminde 12 milyar 
840 milyon dolara 61,2 milyon adet 
cep telefonu ithal edildi.

2015'TEN SONRA İTHALAT 
AZALDI

Cep telefonu ithalat miktarı ve tutarı 
2015'te 13 milyon 581 bin adet ve 3 
milyar 136 milyon dolar olarak kayıtla-
ra geçti. Bu yıldan itibaren ithalat mik-
tarı ve tutarları aşağıya doğru sertçe 
düştü.

TELEfON BAŞINA 
ORTALAMA 210 DOLAR 

ÖDENDİ

Son beş yılda ithal edilen cep telefo-
nuna adet başına ortalama 210 dolar 
ödeme yapıldı.

2019'da ortalama 152 dolardan 12 
milyon 124 bin cep telefonu ithal edi-
lirken, 2018'de ise 9 milyon 820 bin 
telefona ortalama 200 dolar harcandı.

ZİRVEDE ÇİN VAR
Son yıllarda gerçekleştirdiği teknolojik 
ve yazılımsal yatırımlarla gücünü hızla 
artıran Çin, cep telefonu ithalatının en 
fazla yapıldığı ülke olarak zirvede yer 
aldı. Çin'i yine Uzak Doğu ülkelerinden 
Vietnam, Güney Kore ve Tayvan izledi.

189 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI
General Mobile, Vestel, Casper gibi 
markalarla cep telefonu pazarında yer 
alan Türkiye, 2019 yılında 188 bin adet 
cep telefonu ihraç etti.

2015-2019 yıllarında toplam 2 milyon 
663 bin cep telefonu ihracatı yapan 
ülkemiz, bu telefonlardan 189 milyon 
121 bin dolar kazandı.

TÜRKİYE'NİN SON 5 YILDA 
CEP TELEFONUNA HARCADIĞI 

PARA BELLİ OLDU

Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamala-
rından birisi olan Noterlik İşlemlerinde 
Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması 
bugün itibarıyla yurt genelinde baş-
ladı.Tanıtımı Adalet Bakanı  Abdulha-
mit Gül  tarafından yapılan  'Noterlik 
İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' 
ve noter ücretlerinin kredi kartlarıy-
la ödenmesi uygulamasıyla vatandaş 
birçok kazanım  elde edecek.Sistemle 
özellikle ikinci el araç alım satımlarında 
emanet hesaba alınan para noterlik iş-
lemlerinin tamamlanmasının ardından 
ilgili kişinin hesabına güvenli bir şekil-
de aktarılarak vatandaşların mağdur 
edilmesi engellenecek.Uygulamayla 
nakit taşınması esnasında paranın ça-
lınması veya kaybolması riskleri or-
tadan kalkacak.Satış bedeli,  noterde 
işlem gerçekleştirilmeden satıcının 

hesabına geçemeyeceğinden 
alım satım daha güvenli bir şe-
kilde gerçekleştirilecek. Uygu-
lama kapsamında alım satım 
işleminin her aşamasında alıcı 
ve satıcı mesajla ve elektro-
nik posta ile bilgilendirilecek. 
 

Tarafların anlaşamaması ve satış işle-
minin iptal edilmesi durumunda, alıcı 
tarafından yatırılan para, kayıt esna-
sında bildirilen banka hesabına iade 
edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli 
davranışlardan zarar görme riski orta-
dan kalkacak. Uygulamayla bloke, çek 
ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan 
satış işlemleri gerçekleştirilecek.Yurt 
genelinde başlayacak yeni sistem-
le, noterlik işlemlerinde yapılacak öde-
meler için kredi kartı ve banka kartı 
kullanılabilecek.Uygulamayla ödeme 
aracı seçenekleri çoğaltılarak vatan-
daşların nakit taşıması ve bundan kay-
naklanan riskler ortadan kaldırılırken, 
kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, 
resim ve harçların tam olarak hesap-
lanmasıyla vergi kaybı önlenecek. 

NOTERLİK İŞLEMLERİNDE 
GÜvENLİ ÖDEME DÖNEMİ 
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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

KESK’e bağlı Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ab-
durrahman Bulut, Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki 
basın açıklamasında, Balıkesir’de yıkım kararı verilen 
51 okul hakkında “ben yaptım oldu” mantığıyla yıkım 
kararı alındığını söyledi. Çeşitli sivil toplum örgütle-
rinin de destek verdiği basın açıklamasında, “okullar 
hakkında yıkım kararı verilmesi, boşaltılması, öğren-
cilerin farklı okullara taşınması sıradan bir durum 
gibi anlatılıyor, bu binaların dayanıksızlık raporları 
ne zaman verildi, yıkılacak bazı okullarda daha yeni 
bakım onarım yaptılar, bu okullar madem depreme 
dayanıksızdı neden yapıldı, neden bugüne kadar 
eğitime devam edildi” soruları yöneltildi. Açıklama-
da, taşınmalar nedeniyle öğrencilerin giriş çıkış saat-
lerinin değişeceği, bu nedenle güvenlik sorunlarının 
yaşanacağı da hatırlatıldı, öğrenci velilerinin kaygıla-
rı dile getirildi.
  TAŞINACAK OKULLARDA EĞİTİM NASIL OLACAK
 Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi Ali Hikmet Paşa Meyda-
nı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, 51 eğitim 
kurumunun deprem riski nedeniyle  yıkılması kara-
rını değerlendirirken,  okulların birleştirilmesinin sa-
kıncalarını dile getirdi. Açıklamaya siyasi parti tem-
silcileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de 
katıldı. 
Eğitim-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut basın 
açıklamasında yaptığı konuşmada, “Eğitim emekçi-
leri, öğrenciler ve veliler olarak binaların raporlarının 
veriliş tarihlerini, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin 
ulaşım, beslenme, güvenlik sorunlarını nasıl çözece-
ğinizi, yıkılan binaların ne zaman bitirileceğini somut 
olarak öğrenmek istiyoruz” dedi.
 
Ben karar verdim oldu mantığı mı var?
Depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkım kara-
rı alınan okullarla ilişkin Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi 
adına Abdurrahman Bulut şu açıklamayı yaptı:
“Balıkesir valiliği il genelinde 43 okulun, 2 pansiyo-

nun, 4 öğretmenevinin, 1 lojmanın depreme daya-
nıksız olduğu için boşaltılmasına ve yıkılmasına, öğ-
rencilerinde farklı okullara taşınmasına karar verdi. 
Bu kararı da sıradan bir durum gibi duyurması ve ka-
muoyu hiçbir açıklama yapmaması. Akla son zaman-
larda devlet yönetimine yerleşen ben karar verdim 
olacak mantığı mıdır?
 Okulların taşınma kararını açıklamalılar
Balıkesir’in deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. 
Yıllardır hiçbir hazırlık, plan yapmayan yöneticiler 
Elazığ depremi sonrası depremde okulların yıkılabi-
leceği anlamışlar ve boşaltılsın diye karar vermişler. 
Değişik platformlarda okulların depreme dayanıklılı-
ğı sorulduğunda cevap vermeyen yetkililer, şimdi de 
okulların taşıma kararının gerekçesini açıklamamak-
tadır.
 Okulların dayanıksız raporları ne zaman verildi
Boşaltılan bu binaların deprem etütlerinin sömestr 
tatilinde yapılmadığını biliyoruz. Bu binaların daya-
nıksızlığı raporları ne zaman verilmiştir? Kimi okul-
larda daha yeni bakım, onarım, tadilat yapıldı. Daya-
nıksızdı niye yapıldı? Öğrencilerin ve öğretmenlerin 
depreme dayanıksız raporu verilen bu binalarda 
ders yapmalarına nasıl göz yumdunuz? Bu arada 
olası deprem sonucunda can kayıpları yaşansaydı 
doğal felaketler kaçınılmazdır, yaşamın içerisinde 
böylesi acı durumlar olabilir mi? denilecekti. Oysa 
biliyoruz ki deprem öldürmez öldüren çürük yapılan 
binalardır. Okul binaları depreme en dayanıklı bina-
lar olmalı, bahçeleri de toplanma alanları olması ge-
rekirken, bizde ise güvensiz yerler olarak geçmekte-
dir.Karar verirken 1999 yılında çürük raporu verilen, 
2010 yılında boşaltılan daha sonra kullanıma açılan 
okul neden boşaltılacak listesin de yer almıyor?Her 
binanın bir kullanım ömrü vardır. Okulun iki binası 
çürük birisi nasıl dayanıklı çıkıyor. Yıkım yapılacak bir 
şantiye alanında öğrencilerin pansiyonda yaşamları-
nı sürdürmeleri için neden ısrarcısınız? Otel, yurt vb. 
bir bina kiralayın öğrencileri oraya taşıyın. Ailelerin-
de aklı çocuklarında kalmasın.

İŞTE YIKILACAK OKULLAR LİSTESİ
ALTIEYLÜL: Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Edip Gürcün 
İlkokulu. Haşan Basri Çantay İlkokulu, Hatice Fayriye 
Eğinlioğlu İlkokulu, Hüma Hatun Teknik Anadolu Li-
sesi, Kurtdereli Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan 
Teknik Anadolu Lisesi. Namık Kemal İlkokulu. 
AYVALIK: Sakarya Ortaokulu.
BALYA: Atatürk ÇPL Kız Pansiyonu (2), Atatürk ÇPL 

Erkek Pansiyonu.
BANDIRMA: Bilsem, Fatih İlkokulu. Şehit Mustafa Boz 
OEM BİGADİÇ: Çağış İlkokulu, BURHANİYE: Oğretme-
nevi ASO. Pe’ıtkÖy Halit Selçuk Ort,
DURSUNBEY: Sebahattin Göndür İO. 3 Eylül İlkokulu, 
Kavacık İlkokulu. Göbül İlkokulu, 
EDREMİT 9 Eylül Ort.. Altınoluk Avcılar Ort., Cumhu-
riyet İlkokulu, Şehit M. Serin Fen Lisesi. Zeytinli İlko-
kulu.
ERDEK: Kapıdağ M T. Anadolu Lisesi, Oğretmenevi ve 
ASO, 
GÖMEÇ: Şehit M. Güvenç Aldemır Ort., Ulubeyler İl-
kokulu. 
Gönen M T Anadolu Lisesi. Mehmet Akif Ersoy İlko-
kulu. 
HAVRAN: Ali Çetinkaya İlkokulu, M. Çalışır Anadolu 
İmam Hatip Lisesi. 
KARESİ: Atatürk M.T. Anadolu Lisesi, Sırrı Yırcalı Ana-
dolu Lisesi,
KEPSUT: Çok Programlı Anadolu Lisesi., 
MANYAS: Halk Eğitim Merkezi. İmam Hatip Ort., 
SAVAŞTEPE: Tıbbiyeli Hikmet M.T. Anadolu Lisesi. 
SINDIRGI: Cumhuriyet Ort., Kurtuluş İlkokulu, Sındır-
gı Öğretmenevi, Umurlar İlk ve Ort., 
SUSURLUK Bey Eşlül İlkokulu. Hayme Ana M.T. A. Li-
sesi. Şerafettin Tunalı İlk ve Ortaokulu.
Paylaşılan okullarda saat kaça kadar eğitim verilecek
Taşınan okullarla ev sahibi okullar binayı nasıl pay-
laşacaklar, güvenlik temizlik vb. sorunlar katlanarak 
artacaktır. Tam gün okullarımız ikili eğitime geçecek 
günlük ders saati sayıları artacak buna bağlı olarak 
giriş çıkış saatleri değişecek.Yeni yapılacak okulların 
bitirilme tarihi ne zaman olacak
Balıkesir ilinde son yıllarda yapılan okul sayılarına 
bakarsak yıkılacak olan 51 binanın yapılması kısa 
zamanda olası gözükmüyor. Bu durum ne kadar sü-
recek? Bitirilme tarihi verecek misiniz? Bu sürede 51 
binayı yapacaksınız ayrıca diğerlerini de güçlendi-
receksiniz.Destek olarak başlanan daha sonra kalıcı 
olan ödediğimiz deprem paralarını planlı amacı için 
kullansaydınız bu durumla karşılaşmazdık.Eğitim 
emekçileri, öğrenciler ve veliler olarak binaların ra-
porlarının veriliş tarihlerini, çocuklarımızın ve öğren-
cilerimizin ulaşım, beslenme, güvenlik sorunlarını 
nasıl çözeceğinizi, yıkılan binaların ne zaman bitiri-
leceğini somut olarak öğrenmek istiyoruz. Balıkesir 
Eğitim Sen şubesi olarak sorularımıza cevap alıncaya 
sormaya devam edeceğiz.”

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



  2011 DE BAŞLAYAN SURİYE İÇ SAVAŞI BİZİDE Mİ 
      İÇİNE ÇEKİYOR.
 BİZ NEDEN SURİYE BATAKLIĞINA 
     BU KADAR BULAŞTIK.
 SURİYE BATAKLIĞINA, EMEVİ CAMİSİNDE 

      
       NAMAZ KILMAK İÇİNMİ GİRDİK.
 BATAKLIĞA GİRMESİ KOLAY, ÇIKMASI ÇOK ZOR OLUR.
 ÖMRÜMÜZ KANDIRILMAKLAMI GEÇECEK
 SURİYE BATAKLIĞI, BİZE 5 MİLYON 
        MÜLTECİYE SEBEP OLDU.
 SURİYE BATAKLIĞI,  EKONOMİMİZE 
       50 MİLYAR DOLAR ZARARA SEBEP OLDU.
 DAHA ÖNCEDE ENVER PAŞA’NIN BASİRETSİZLİĞİ İLE       
       BİZ OSMANLI DEVLETİ OLARAK ANİDEN 
       1. CİHAN HARBİNE GİRMİŞTİK.
 SURİYE BATAKLIĞI İNŞAALLAH BİZİ DE İÇİNE ÇEKMEZ
 HAİN, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, ŞEHİT ETTİĞİ           
      ASKERLERİMİZE   AĞLARKEN. 
 ŞİMDİ DE,  SURİYE ŞEHİTLERİMİZE  AĞLIYORUZ.
 SURİYE’DE BÜYÜK EMPERYALİST DEVLETLERİN     
       OYUNCAĞI OLMAYALIM.
 ABD VE RUSYA SURİYE DE TÜRKİYE İÇİN 
       TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TU 
       MENFAAT POLİTİKASI UYGULUYOR.
 ATATÜRK, ARAPLARA GÜVENME, ABD VE RUSYA’YA      
       DİKKATLİ YAKLAŞ DEMİŞ.
 S. DEMİREL, ABD VE RUSYA İLE AYNI YATAKTA  
       YATILMAZ DEMİŞ.
 GURURU, KİBİRİ BIRAKIP, BAŞER ESATLA BARIŞARAK,  
       SURİYE BATAKLIĞINDAN KURTULMALIYIZ.
 ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE 
       ZEVAL VERMESİN İNŞAALAH.
 ŞEHİT AİLELERİMİZİN VE MİLLETİMİZİN 
        BAŞI SAĞOLSUN.                    MEHMET YARMA.
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SURİYE İDLİP’TE 5 ŞEHİT.
BİR HAFTADA 13 ŞEHİT vERDİK.

C. BAŞKANI, YENİ SALDIRI OLURSA KARADA, HAvADA vURURUZ DİYOR.
SURİYE ALEv ALEv, BU ATEŞ İNŞAALLAH BİZE SIÇRAMAZ.

Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'de 
Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan 
Türk gözlem noktasına topçu saldırısı 

düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 
asker yaralandı. 3 Şubat'taki saldırıda da,

 8 şehit vermiştik. 

SEFA ET - MANGAL - DÖNER 
vE YEMEK SALONU 

HÜKÜMET KARŞISINDA 
TÖRENLE AÇILDI


