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Akşener, “Benim prensip olarak istifa etmiş, ister milletvekili, ister üyemiz olsun 
bu istifa sebebiyle canım yanar, çok üzülürüm. Ama bugüne kadar istifa etmiş 
hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir 
irade beyanıdır. Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer 
almaktan vazgeçebilirler. Ama bu kararlarına, irade beyanlarına koskoca bir ca-
miayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten 
haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğu zaman o insanın canı-
nı yakar” cevabını verdi.

AKŞENER, İSTİFALARA 
BÖYLE KARŞILIK VERDİ: 

HAKSIZ, TEMELSİZ, İNSAFSIZ 
GEREKÇELER.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI 
MERAL AKŞENER 

26 - 27 - 28 - -ŞUBATTA 
BALIKESİR’E GELİYOR

İYİ PARTİ İL VE İLÇE KONGRELERİ 
DEVAM EDİYOR

Değerli Basın Mensupları, Bilindiği üzere, iyi Parti Balıkesir Milletvekili Sayın İs-
mail OK, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü, partimizden istifa ettiğini sosyal medya 
aracılığıyla duyurmuştur. Sayın İsmail OK’un istifa kararı kendisinin şahsi tasar-
rufudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdinin, siyasi partilere özgür iradeleri ile 
üye olabilmesi veya üye olduğu siyasi partilerden istifa etmesi, anayasal bir hak-
tır. Ancak, bu hakkın ‘hakkaniyet’ sınırları içinde kullanılması şarttır. Sayın Ok’un 
istifa gerekçesi olarak sıraladığı iddia ve isnatlar, beşeri ilişkilerin de, demokrasi 
kültürünün de sınırlarını aşar niteliktedir. Balıkesir Milletvekili ve 31 Mart Yerel 
Seçimleri’nde de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olması münasebetiyle, 
Sayın Ok ile birlikte siyaset yapmış olan bizlerin de bazı hususları aziz milletimi-
zin dikkatine sunması zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle, İYİ Parti, iktidar partisini 
sarmış olan “Ceketimi assam kazanırım” nobranlığını temelden ve ilkeleri gere-
ği reddeder. Siyaset bir ekip işidir. Ve bir başarı varsa bunun ardında, gecesini 
gündüzüne katarak emek veren teşkilat mensuplarımız ve bu çabayı teveccüh-
le ödüllendiren seçmenimiz vardır. Sayın Ok, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardın-
dan, teşkilatımızla ve seçmenimizle bağını kopardığı için, bu gerçeğin farkında 
olmayabilir. Bunu da anlayışla karşılarız.. Fakat, mevcut iktidarın; -Türkiye Cum-
huriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü riske atan politikalarına, -Ekonomide sebep 
olduğu sıkıntılara, -Cumhuriyet değerlerimize yönelen taarruzlara, -Ve milletimi-
zin maneviyatına düşürdüğü gölgelere karşı çıkarak kurulan İYİ Parti’yi, asılsız ve 
mesnetsiz iftiralarla muhatap kılma gayretini anlamamız, bunun ötesinde kabul 
etmemiz mümkün değildir.. Sayın Ok’un açıklamasında da ifade ettiği gibi, sayın 
Genel Başkan’ımızdan, tüm teşkilat mensuplarımıza kadar İYİ ve cesur insanların, 
Türk Milliyetçiliği’nden ve Türk Milleti’nin refahı hedefinden vazgeçmesi müm-
kün değildir.. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Ok’un bizzat kendisidir. İYİ Par-
ti’nin siyasi duruşu, ülke meselelerine bakışı, ilk günden bu yana milletimizce net 
bir şekilde bilinmekte ve tüm mensuplarımızca da titizlikle korunmaktadır. Türk 
Milliyetçisi bir Genel Başkan’ın liderliğinde verilen bu aziz ve kıymetli mücadele-
nin, başardıkça hedef haline geleceğini biliyorduk. Türkiye’de siyasi iklimi değiş-
tiren kararlı mücadelemizin, kem gözler ve sinsi odaklarca akamete uğratılmaya 
çalışılacağını biliyorduk. Bilinmesini isteriz ki; İYİ Parti bir cesurlar hareketidir, ve 
bu tür saldırılara karşı da efsunludur.. İYİ PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI Üç yıla 
yaklaşan bir süredir, ellerinden geleni ardına koymayanların yıkamadığı bir inanç 
birliğini, içimizden çıkacak vefasızlığın ve hadsizliğin zedelemesi bile mümkün 
değildir. İstifa gerekçesinde, Soros Vakfı’ndan söz eden sayın Ok’a hatırlatmak 
isteriz ki; Sözünü ettiğiniz o vakıf Türkiye’de siyaseti dizayn etme imkanı bulsa, ilk 
taşı İYİ Parti’nin camına atar. Bölücü mihraklar, Türk siyasetine operasyon yapma-
ya kalksa, taarruz edecekleri ilk binalar da, İYİ parti binalarıdır. Bu gerçek milleti-
mizce de bilinmekte, bu yüzden de cesurlar hareketine her geçen gün desteğini 
artırmaktadır. Evet, istifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve haktır. Ancak, Sayın Ge-
nel Başkanımızın da vurguladığı gibi, istifa gerekçesinde “Dürüstlük” beklemek 
de bizim hakkımızdır.          HABER: MEHMET YARMA.               Devamı 6. Sayfada. .    

İYİ PARTİ İL BİNASINDA 
TOPLANAN PARTİLİLER, İSMAİL 

OK’A VERDİKLERİ OYLARI 
GERİ İSTEDİ.
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OSMANLI’DA 
TEMİZLİK 
ANLAYIŞI

Dünya’nın ilk çevre 
kanunu, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde 
oluşturuldu. 
Fatih Sultan Mehmed 
v a s i y e t n â m e s i n d e ; 
’’İstanbul’un her 
sokağına ikişer kişi 
tâyin eyledim. Bunlar 
ki, ellerinde bir kap 
içerisinde kireç tozu 
ve kömür külü olduğu 
hâlde günün belirli 

saatlerinde bu sokakları gezeler. Sokaklara 
tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozu dökeler 
ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar.’’ diyerek 
sokak temizliğine ne kadar önem verdiğini 
göstermekteydi.

Osmanlı’da temizlik anlayışını İskoçyalı Asilzade 
İngiliz Milletvekili H.Munro Butler Johnstone 
Türkler adlı kitabında; ’Osmanlı sadece 
yeryüzünün en kibar milleti değil, aynı zamanda 
en temizidir de. Gerçek şu ki, temizliğin dışında 
nezaket hiçbir şey ifade etmez. Temizlik onlar için 
sadece sıhhat amacıyla uyulan bir şey değildir. 
Onu samimi olarak dinî görevlerinden biri sayarlar. 
Durulamak, temizliğin temelidir. Daha ötesi, 
Türklere göre evler de insanlar gibi tertemiz ve 
kirlenmemiş olarak tutulmalıdır. Her Türk evinin 
eşiğinin üstünde ısmarlama pirinç harflerle “Pis 
hiç bir şey bu eşiklere değmesin” yazılmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki hiçbir moda veya özenti, 
Türkleri ayakkabılarını kapı dışında çıkarmaktan 
alıkoyamamıştır. Onun evi temizliğin mabedidir.’ 
sözleriyle ifade etmekteydi.

Osmanlı’da şehrin temizliğini Subaşı’nın emrinde 
çalışan ‘çöpçü subaşı’ yapmaktaydı.Bu kimseler 
sokaklardan geçerken ‘’çöp çıkaran çöp çıkaran’’ 
diye bağırırlar, sırtlarındaki küfe ile sokakları 
dolaşır birikmiş çöpleri küfelerine doldurarak 
denize atarlardı. O devirde sanayi  olmadığı 
için çöpler suda erir gider, deniz günümüzdeki 
kadar kirlenmezdi. Osmanlı’da temizlik o kadar 
önemlidir ki sanayimizin  ilk ürünü sabun oldu. 
Başlıca, trablus sabunu, hünkari sabun kara sabun, 
kokulu sabun, kandiye sabunu, girit sabunu, arap 
sabunu vs.akla ilk gelenlerdendi.

1854 yılında kurulan şehremaneti(belediye) 
1868 yılında ilk kez çöp arabalarının yaptırdı. Bu 
dönemde İstanbul’un caddelerinde ve sokak 
aralarında dolaşır ve ‘arazöz’ denilen tahta el 
arabasıyla çöpleri alırdı.Birinci Dünya Savaşı’nda 
erkeklerin neredeyse tamamı cepheye gidince 
şehremaneti kadın çöpçüler almaya başladı. 
Temizlik işinde çalışan 1100 amelenin büyük bir 
kısmı kadınlardan oluşmaktaydı.

İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlu Paşa 
23 Mayıs 1919 yılında Vakit Gazetesinde şöyle 
yazmaktaydı: ‘’Belediye gücü yetiştiği kadar 
sokakları temizlemeye, yıkamaya, pislikleri 
vesaireyi kaldırmaya başladı. Ancak sokakları 
temiz tutup kirletmemek ahalinin vazifesidir. 
Belediye ne kadar memur kullansa, ne kadar 
masraf etse ahali mütemadiyen süprüntü, kağıt 
vesaireyi sokaklara attıkça yetişemez ve yapılan 

mesarif boşa gider.Hemşehrilerimiz dükkan 
ve hanelerinden çıkan süprüntü, kağıt parçası 
vesaireyi sokaklara atmasınlar, araba gelinceye 
kadar bir kap içinde saklasınlar. Eski adetlerden 
vazgeçerek tramvay bileti, tütün paketi, eski 
gazete gibi şeyleri de her tarafa konmuş olan kutu 
ve sepetlere atsınlar. Çirkap sularını sokaklara 
dökmesinler, sümkürmesinler, tükürmesinler. 
Başka memleketlerde yaya kaldırımlarını 
kirletmedikten başka temizliği hane ve dükkan 
sahipleri yapar. Bizde öyle yapalım. Herkes ev ve 
dükkanının önünü temiz tutmaya çalışsın.’’

Biz de Cemil Topuzlu’un yazısından ders çıkarmalı 
ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirmeliyiz. Tarihe, bizden sonraki nesillere, 
günümüzün çevre koşullarını iyi bırakmanın 
sorumluluğunu taşımalıyız.

DOğA VE DüNYA HAKKıNDA 
BİLMEDİğİMİz 10 ÇARPıcı GERÇEK

Bize okulda anlatılan balang çevre bilgilerini 
biliyoruz. İlgilenenlerimiz, konu üzerine 
araştırmalar yaparak bilinçleniyor, doğal 
kaynaklarımızı koruyabilmek için bilinçli tüketiyor, 
çöpünü çöpe atıyor ve doğada yok olmayacak 
sağlıksız ürünleri reddediyor. İklim deiiklii, kresel 
snma ve evre kirlilii gz ard edilemez gerekler. nsan 

ok eden ve harekete gemesini salayan bu gerekler 
zerine aratrmalar yaptk, dnyamzn nimetleri zerine 
ve bu nimetleri nasl koruyabileceimize dair birka 
bilgi paylamak istedik.

BİLGİLERDEN BİRKAÇı ŞöYLE;

1.Dünya üzerindeki su sürekli olarak bir döngü 
içerisindedir. Bugün içtiğimiz su ilk insanın içtiği 
suyla aynı olabilir. Çevre kirliliği bunun önüne 
geçmezse, torunlarımız da bizim içtiğimiz suyu 
içebilir.

2. Dünya üzerinde plastik şişelerde satılan tüm 
suların %40’ı çeşme suyudur.

3. Her gün 27 bin adet ağaç yalnızca tuvalet 
kağıdı üretimi için kesilmektedir. Bilinçli 
tüketim, geleceğimize daha güvenle bakmamızı 
sağlayabilir.

4.Kağıt üst üste 6 kez geri dönüştürülebilir, 
sonrasında lifleri güçsüzleştiğinden parçalanmaya 
başlar. öncelikle kağıtları ihtiyacımız olmadıkça 
tüketmemeli, kağıtların tekrar kullanılmasını ve 
değerlenmesini sağlamalıyız.

5. Çin nüfusunun yalnızca %1’inin sağlıklı bir 
hava soluduğu tahmin ediliyor, hava kirliliği hiç 
olmadığı kadar ilerlemiş durumda.

6. Dünya üzerindeki suyun yalnızca %1’i içilebilir 
durumda ve bu oran çevre kirliliği yüzünden her 
yıl azalıyor.

7. Her dört memeli hayvandan birinin nesli 
tehlikede.

8. Her yıl 20 milyon hektar yağmur ormanı yok 
oluyor.

10. Çevre kirliliği en çok can alan felaketlerden 
biridir. 100 milyondan fazla insanın hayatını 
etkilemektedir.

11. Dk atık yönetimi sistemleri ve çöpün çevreye 
atılması yüzünden okyanuslarda bir çöp adası 
oluşmuş durumda. Bu ada Hindistan, Meksika 
ve tüm Avrupa’nın toplamına eşit boyutta. 
Okyanustan toplanan çöplerin başında sigara 
izmaritleri ve plastik atıklar geliyor.
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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

Dursunbey Çevre Yolunda gerçekleşen çevre düzen-
leme çalışmaları kapsamında İlçe girişinde bulunan 
kavşağa 25 Metre yüksekliğinde Türk Bayrağı yer-
leştirildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan duble yol çalış-
maları ile tamamlanma aşamasına gelen Dursunbey 
Çevre yolunun ilk etabı sonrası Dursunbey Belediyesi 
tarafından çevre düzenleme çalışmaları başlatılmıştı. 
Bu kapsamda Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ve Fen işleri ekipleri koordineli bir çalışma ile çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Çevre yolunda bulunan 
orta refüj, yol kenarları ve geniş alanları ağaçlandıran 
Dursunbey Belediyesi, peyzaj çalışmaları ile İlçeyi es-
tetik bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İlçe 
girişinde bulunan Kavşağa 25 metre uzunluğunda 

bir bayrak direği yerleştirildi. Çalışmaları yerinde in-
celyen 
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 
dev türk bayrağını göndere çekerek İlçe girişinde 
dalgalandırmaya başladı. Sosyal medya hesanından 
bir açıklama yayınlayan Başkan Bahçavan; "Bugün 
bize nasip olan bir gururu daha büyük bir sevinçle 
yaşıyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü 
çevre yolumuza 25 metre uzunluğundaki bayrak di-
reğimizi yerleştirdik. Şanlı Türk Bayrağımızı gönde-
re çekmekte bize nasip oldu.İlçemize hayırlı olsun" 
dedi. Çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde 
aynı bölgeye dev bir anıt ile görsel havuzda yerleşti-
rilecek.

DURSUNBEY 
İLÇE GİRİŞİNE 

DEV TüRK 
BAYRAĞI

Dursunbey’de 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Duatlon yarışları için ilgili kurumların katılımı 
ile koordinasyon toplantısı gerçekleşti. Dursunbey’i 
tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çek-
mek amacı ile Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğünce yapılan girişimler sonrası, 
kros duatlon Türkiye şampiyonası İlçeye alınmıştı. 
7-8 Mart tarihinde Türkiye’nin birçok bölgesinden 
yüzlerce sporcunun katılması beklenen yarışlar için 
hazırlıklar da başladı. Dursunbey Belediyesi ev sa-
hipliğinde İlçe kaymakamlığı toplantı salonunda 
gerçekleşen koordinasyon toplantısına, Türkiye Tri-
atlon Federasyon asbaşkanları Ali özgür Eriş, Serkan 
Şimşek, Fedarasyon Organizasyon sorumlusu Onur 
Şentürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Başkanı 
İrfan Sarıgül, Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal 

İşler Müdürü Fahri Bahçavan ve organizasyonda gö-
rev alacak kurumların yetkilileri katıldı. Yarışma ile 
ilgili detaylı bilgilerin aktarıldığı toplantıda, sporcu-
ların güvenliği en üst seviyede tutulacağı vurgulan-
dı. Kurumların görevleri hakkında bilgilerin verildiği 
toplantıda yarışma takvimi ilgili de ilgilendirmeler 
yapıldı. 7 Farklı kategoride gerçekleşecek olan yarış-
ların en uzun etabı 10 kilometre koşu, 23 kilometre 
bisiklet ve tekrar 5 kilometre koşu etabı ile toplam 
38 kilometrelik bayrak yarışı kategorisi olacak. Engel-
li sporcular için Paraduatlon etabının açılacağı yarış-
ta, genç, elit, yıldız, M3 ve yaş grupları kategorileri 
de yer alacak. Yarışmaya başvurular ise önümüzdeki 
günlerde federasyonun resmi web sitesi olan www.
triatlon.org.tr adresinde bulunan yarışma takvimi 
bölümünden alınacak.

DURSUNBEY BüYüK ORGANİZASYONA 
HAZIRLANIYOR
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Kepsut Kaymakamı Dursunbey Kaymakam Vekili Bilal ÖLMEZ, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ümit GÖKDEMİR ile Afet Koordinasyon Toplantısı'nda alınan karar son-
rası okul binasını Üçeylül İlkokulu'yla paylaşan Sadullah Özer İlkokulu'nu ziyaret 
etti. 

Öğrenciler ile Z-Kütüphanede okuma saatini gerçekleştiren Kaymakamımız okul 
dışı faaliyetler hakkında öğrenciler ile sohbet etti. Okulun yeni koşulları üzerine 
öğretmenlerin taleplerini dinleyen Sayın ÖLMEZ, iyileştirme yapılabilecek alan-
ları çalışmak üzere notlar aldı.

SADULLAH ÖZER İLKOKULU’NA BENGİ ZİYARETİ

Balıkesir okullararası yıldızlar ve gençler bilek güreşi 
il finalleri Karesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 
32 okuldan 203 sporcunun katılımı ile gerçekleştiril-
di. 40 farklı dalda madalya dağıtılan turnuvada ilçe-

miz okulları yıldızlar kategorisinde 9 birincilik, genç-
ler kategorisinde 8 birincilik kazandı. 
 Genel klasmanda ilde en çok madalya topla-
yan ilçemiz temsilcileri Çanakkale ve Muğla'da yapı-

lacak olan bölge finallerinde ilimizi temsil edecekler-
dir. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi başarılarından 
dolayı tebrik eder, bölge finallerinde başarılar dileriz.

BİLEK GüREŞİ MüSABAKALARINA DURSUNBEY DAMGASI 
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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

TEL. : 0 266 662 22 22
 0 539 248 24 92 - 0 545 208 29 90

Cebeci Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Cad. No. : 40
Saz Yolu Pazar Yeri - DURSUNBEY

MEHMET - METİN - MURAT İNAN

Balıkesir'den 
ilginç 2019 
istatistikleri

Acı ve tatlı olaylarıyla geride 
bıraktığımız 2019 yılına ait istatistikler 
belli olmaya başladı. İlk verileri İl Nüfus 
ve Vatandaşlık Müdürlüğü açıkladı.        
Balıkesir'de geçen yıl ölenlerin sayısı 
doğanlardan az oldu. Yuva kuranların 
sayısı 7 bin 960 olarak açıklanırken 
bunun yarısı kadar çift boşanarak 
yuvalarını dağıttı.

BALIKESİR İl Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürlüğü ile bağlı İlçe Nüfus 
Müdürlüklerinde 2019 yılında verilen 
hizmetlerin dökümü açıklanırken  258 
bin 763 kişiye yeni TC Kimlik Kartı 
verildiği bildirildi.

Aynı yıl içerisinde 10 bin 528 kişinin 
kaydı ölüm nedeniyle nüfustan 
düşüldü ve yeni doğan 11 bin 828 
bebeğin kütüğe kaydı yapıldı.

Gecen yıl toplamda  622 bin 484 işlemin 

gerçekleştiği Nüfus Müdürlüklerinin 

işlemleri hakkında Balıkesir Valiliği 

aracılığıyla verilen bilgiler şöyle: 

BALıKESİR İL VE 
İLÇE TEScİL-İŞLEM SAYıLARı

DOĞUM  11828
ÖLÜM      10528
GAİPLİK         10
EVLENME      7960
BOŞANMA 3107
 TANIMA           168
SOY BAĞI           38
EVLAT EDİNME            43
VASİYETNAME          633
VATANDAŞLIK           28
NÜFUS CÜZDANI               0
AİLE CÜZDANI             9
MAVİ KART           737
TCKK                258.763
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ    67281
ADRES BEYAN    88215
YERLEŞİM YERİ BELGESİ    50621
FORMUL A         1932
FORMUL B         1632
FORMUL C           384
EVLENME YABANCI          56
DOĞUM YABANCI         331
ÖLÜM YABANCI        34
ÖLÜM MİRASÇI BİLDİRİMİ    1678
EVLENME EHLİYET BELGESİ    930
ALT ÜST SOY LİSTESİ    1790
SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞ.    84641
PASAPORT (UMUMA MAH.)    19503
PASAPORT (HUSUSİ)        8588
PASAPORT (HİZMET)         931
TOPLAM   622.484

BALIKESİR 2019 NüFUSU 
BELLİ OLDU

BALıKESİR NüFUSU 
BİR öNcEKİ YıLA GöRE 

2 BİN 45 KİŞİ ARTTı
ADRESE DAYALı NüFUS KAYıT 

SİSTEMİNE GöRE, BALıKESİR'İN 
2019 NüFUSU BELLİ OLDU.

BALıKESİR NüFUSU 2019 YıLıNDA
1 MİLYON 228 BİN 620 KİŞİ OLARAK 

HESAPLANDı.
BU NüFUS, 613.474 ERKEK VE 

615.146 KADıNDAN OLUŞUYOR.
YüzDE OLARAK İSE: %49,93 

ERKEK, %50,07 KADıN.

İLÇELERE GÖRE
 BALIKESİR NüFUSU

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek 
Nüfusu

Kadın 
Nüfusu

Nüfus 
Yüzdesi

2019 Karesi 183.084 89.097 93.987 % 14,90
2019 Altıeylül 181.286 91.305 89.981 % 14,76
2019 Bandırma 156.787 79.255 77.532 % 12,76
2019 Edremit 155.837 76.976 78.861 % 12,68
2019 Gönen 74.183 36.962 37.221 % 6:04
2019 Ayvalık 70.720 34.881 35.839 % 5,76
2019 Burhaniye 60.490 30.848 29.642 % 4,92
2019 Bigadiç 49.926 25.558 24.368 % 4:06
2019 Susurluk 38.704 19.128 19.576 % 3,15
2019 Dursunbey 35.122 17.247 17.875 % 2,86
2019 Sındırgı 33.253 16.059 17.194 % 2,71
2019 İvrindi 32.492 16.235 16.257 % 2:64
2019 Erdek 32.120 16.238 15.882 % 2,61
2019 Havran 27.857 13.951 13.906 % 2,27
2019 Kepsut 23.142 12.739 10.403 % 1,88
2019 Manyas 18.936 9.323 9.613 % 1,54
2019 Savaştepe 17.844 8.894 8.950 % 1,45
2019 Gömeç 14.175 7.111 7.064 % 1,15
2019 Balya 12.932 6.444 6.488 % 1,05
2019 Marmara 9.730 5.223 4.507 % 0,79
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HİZMETİNİZDE

Yeni yılın ilk ayında yabancılara satılan kontu sayısı 113 bin 615 oldu. 78 ülkeden 
vatandaşın yaşadığı Balıkesir'de de konut alan yabancıların başında Iraklılar gel-
di.
  Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere 
göre, ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu.
2020’nin ilk ayında Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre ba-
kıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü.
Böylelikle ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi.
Irak’ı sırasıyla takip eden ülkeler ise 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Fede-
rasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen, 133 konut ile Alman-
ya, 121 konut ile Kuveyt, 110 konut ile Suudi Arabistan, 107 ile Ürdün, 101 ile de 
Filistin olarak gözlendi.

KONUTTA IRAKLI TRENDİ 
DEVAM EDİYOR

Balıkesir'de bir kuyumcu "Sevgililer 
Günü"nü protesto amacıyla 14 Şu-
bat'ta iş yerini kapattı.
       
Her yılın 14 Şubat günü birçok ül-
kede kutlanan "Sevgililer Günü" 
Balıkesir'de ilginç bir protestoya 
sahne oldu. 
Balıkesirli kuyumcu Hüseyin Gü-
nerli, "Sevgililer Günü" olarak kutla-
nan 14 Şubat'ta dükkânını kapattı. 
O gün satış yapmayan Hüseyin Gü-
nerli'nin tavrı Balıkesir halkı arasın-
da merakla ve memnuniyetle izlen-
di.
Balıkesir’li sarrafın bu davranışı aynı 
zamanda sevgililer gününün Hıris-
tiyani bir kutlama olduğu gerçeğini 
de gözler önüne sermesi açısından 
dikkat çekti.
Balıkesir’li esnaf, sarraf dükkânının 
camına astığı levhada ‘’Papaz Va-
lentin’in sevgililer gününe ve özel-
likle Yahudi ve Hıristiyan âdetine 
uymamak adına 14 Şubat günü 
satışlarımız, yoktur ve dükkânımız 
kapalıdır. Müşterilerimizi yarın bek-
leriz inşallah’’ levhasını asması ol-
dukça ilgi çekti.

Pek çok vatandaşımız ‘‘biz bunun 
Hıristiyan âdeti olduğunu bilmi-
yorduk. Papaz Valentinin aşkından 
bize ne.! Bizim Leyla’mız var Mec-
nunumuz var. Şirine aşkından do-
layı demir dağları delen Ferhat’ımız 
var’’ demeye başladı.
BALIKESİRli 'AK SAÇLI'DAN
AK PARTİLİ BELEDİYELERE ÖNERİ
Balıkesirli kuyumcunun davranışını 
alkışlayan balikesirim.net yazarı de-
neyimli gazeteci Nevzat Özpelitoğ-
lu, Roma Katolik Kilisesinin inanışı-
na dayanan ve Valentine ismindeki 
bir din adamının adına ilan edilen 
bir bayram gününün bizim ülke-
mizde de kutlanmasını kendine has 
üslubuyla kaleme aldı. 
Yazısında "Bize bir nazar oldu, Cu-
mamız Pazar oldu./ Bize her ne ol-
duysa, hep azar azar oldu" ata sö-
zünü hatırlatan usta kalem, konuyu 
AK Partili belediyelere getirerek şu 
öneriyi yaptı:
"Peki, iktidarın Ak Partili Belediyele-
ri Leyla ile mecnun haftaları, Ferhat 
ile şirin haftaları, Karacaoğlan şen-
likleri düzenleyemezler mi?"
                                                   Alıntıdır.

BALIKESİR'DE PAPAZ 
VALENTİN PROTESTOSU

31 Mart 2019 tarihinden bu yana, teşkilatımızın hiçbir faaliyetine katılmayan Sa-
yın Ok’un, aidiyetten sonra hakkaniyeti de kaybettiğini üzülerek gördük. İstifa 
gerekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu 
ve ailesinin adını geçirmekse, biz İYİ ve cesur insanların asla yanaşmayacağı bir 
tutumdur. İYİ Parti, aileler ve tercihleri üzerinden siyaset yapmayı kesin bir dille 
reddeder.. Tüm bu gerçekler ışığında, partimizden ‘Sosyal medya’ üzerinden aday 
olmayan Sayın İsmail Ok’un, istifasını sosyal medya üzerinden duyurmasını siya-
si nezakete uygun bulmadığımızı da belirtmek isteriz. Sayın Vekilin Partimizden 
istifasının, hem şahsı, hem de partimiz açısından hayırlara vesile olmasını diler, 
kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 
İYİ PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI

BAşTARAfı 
1. SAYfADA


