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DURSUNBEY BELEDİYESİ HEPİMİZİN BELEDİYESİDİR. 
BELEDİYEMİZE YAPILAN, 

ÇİRKİN, TAŞLI  SALDIRIYA, ÇOK ÜZÜLDÜK.
BU ÇİRKİN SALDIRIYI LANETLİYORUZ, 

AYIPLIYOR VE KINIYORUZ.

DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ
İYİ PARTİ BALIKESİR İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI GENEL BAŞKAN 

MERAL AKŞENER’İ, ANKARA DA ZİYARET EDEREK, 
GURUP TOPLANTISINA KATILDILAR.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 mart salı 
günü partisinin TBMM’deki grup toplantısında ko-
nuştu. Gurup toplantısına 27 Şubat Perşembe ak-
şamı kandil gecesinde Suriye İdlipte şehit olan 37 
Mehmetçiğimiz için yapılan dualarla başlandı. Top-
lantı salonunun çoğunluğunu Balıkesir’den giden İYİ 
partililer olarak bizler doldurduk.

Akşener'in konuşmasından satır başları:
Adem Akın, Süleyman Şahin, Mehmet Muhammed 
Akay, Birhan Er, Osman Ak, Mustafa Bayrakar, Mu-
harrem Öğütçü, İbrahim Özel, Recep Bekir, Güven 
Kurtulmuş, Ahmet Saygılı, Ahmet Arslan, Emre Bay-
sal, Halil Çankaya, Veysel Günay, Muhammed Yılmaz, 
Şükrü Elibol ve dün son olarak Muzaffer Ak…
37 can, 37 yarım kalan öykü… Ruhları şad olsun… 
Aslında bu haftaki grup toplantısını şehitlerimizin 
ruhuna dua okuyup aziz hatıraları ile bitirmek istiyor-

dum ama devleti yönetenler ciddiyetten ne kadar 
uzak olduklarını gösterdiler. Sayın Erdoğan birkaç 
gün önce birkaç şehit diyordu.

*Sayın Erdoğan rakamları çok sever. Ama bazı ra-
kamları hiç sevmez. İşsizlik rakamları, borçlu insan 
rakamları. İşçiye emekliye yapılacak ücret zammı ra-
kamlarını sevmez. İşine gelmeyince sorumlusu oldu-
ğu rakamlardan kaçar.
İYİ Parti grubu şehit askerlerimizin fotoğrafları ve 
Türk bayrakları arasında yapıldı. 

“MADEM PUTİN SURİYE’DE İŞİ YOKTU, NEDEN 
MUTABAKAT İMZALADIN?”

*Onlar ağlarken sen gülemezsin sayın Erdoğan. Siya-
si programını iptal etmemiş; bir de dostlarıyla yaptı-
ğı telefon sohbetlerini. Hani okullarda okutulurdu ya 
Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını.

*İşte Rusya'nın üssüdür Suriye. Madem Putin'in Su-
riye'de işi olmadığını düşünüyordun o zaman ortak 
mutabakatı neden imzaladın sayın Erdoğan? Herkes 
bilsin ki İYİ Parti siyasette aklın ve vicdanın sesidir.
*Biz alınan her kararı milletin vicdanı penceresinden 
bakarız. Yanı başımızdaki toprakları birkaç teröriste 
devredilemez. Devredilirken Türkiye sessizce oturup 
beklesin diyemeyiz. Millet şehidinin yasını tutarken 
milletin suratına karşı gülenlerden hesap sormaya 
devam edeceğiz. Bizim önceliğimiz akıldır. Akılsız 
başların ceremesini millet çeker.
 Oğullarımızı cennete uğurladık onların umurlarında 
olmasa bile biz yaralıyız hüzünlüyüz. Selam olsun 
şehit analarına, babalarına, eşlerine, evlatlarına, kar-
deşlerine. Allah’ım onlara güç versin, sabır versin. Al-
lah’ım bu cennet vatana göz dikenleri göz dikenlerle 
kol kola girenleri kahreyle yarabbim.  Mehmet Yarma
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İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından şehit olan Mehmetçikler, Dur-
sunbey Belediye Meclisi Mart Ayı İlk Toplantısı'nda unutulmadı. Meclis'te bulu-
nan 3 partinin üyeleri ortak bir bildiri yayınladı.

Dursunbey Belediye Meclisi İdlip'te Türk askerlerine yapılan alçak saldırıyı ortak 
hazırlanan bildiri ile kınadı. Meclisin hemen başında okunan ortak bildiri sonrası, 
şehitlerin ruhlarına fatiha okundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Dursunbey Belediye Meclis 1. Başkanvekili Sa-
dettin Aslan, "İdlip'te düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olan 34 askerimizi 
rahmetle anıyoruz. Meclisimizde bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti üyelerinin 
ortak bildirisini okutuyorum" dedi.

Belediye Meclisi adınana okunan bildiride ; "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib 
gerginliği azaltma bölgesinde kalleş hava saldırısı sonucu, namlusunu Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimi-
ze doğrultan gayrı meşru rejim unsurları, hain saldırıda 34 kahraman evladımızı 
şehit etmiş, 32 evladımız ise gazi olmuştur. Tüm vatan evlatları gibi Dursunbeyli 
hemşehrilerimizin temsilcileri olarak bizlerinde acısı büyüktür, milletimizin başı 
sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı, millet iradesinin tecellisi olan Dursunbey 
Belediye Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan tüm parti üyeleri olarak, şiddetle 
ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız saklı 
kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası 
hukukun desteklediği biçimde çözümün öncelikle siyasi yöntemlerle olması ge-
rektiğini yıllarca ifade etmemize rağmen, neredeyse tüm Dünya Devletleri buna 
duyarsız kalmış, sabrımızı zorlamış sonuçta da bu büyük ve şanlı operasyon 
başlamıştır. Şanlı Ordumuzun verilen her görevi her zaman olduğu gibi bundan 
sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine Dursunbey Belediye Meclisi olarak 
inancımız tamdır. Dursunbey Belediye Meclisi olarak bizlere emanet edilen hem-
şehrilerimizin demokratik temsil sorumluluğu çerçevesinde bu alçak saldırıyı 
bir ve beraber olarak kınıyor, Bahar Kalkanı Harekâtında ortak bir anlayışla şanlı 
Ordumuzun, Devletimizin yanında olduğumuzu Aziz Milletimize ve kamuoyuna 
bildiriyoruz" denildi.

Meclis'te tüm üyelerin imzası ile yayınlanan bildirinin ardından şehitlerin ruhuna 
fatiha okundu.

DURSUNBEY BELEDİYE 
MEcLİSİNDEN ORTAK 

İDLİP BİLDİRİSİ

BİRİ SİZİ VALİLİK ADINA ARIYORSA hEMEN ŞUNU YAPIN!
Üçkağıtçılar dolandırıcılıkta sınır tanımıyor. Bu kez Balıkesir Valiliğin adını kulla-
nan şebeke hayırsever insanları hedef aldı. "Valilikten arıyoruz" diyerek nitelikli 
dolandırıcılık yapan şebekeyi deşifre eden Balıkesir Valiliği, vatandaşları uyanık 
olmaya çağırdı.
  04.03.2020, 15:55  04.03.2020, 16:49
Biri sizi Valilik adına arıyorsa hemen şunu yapın!
       
Balıkesir Valiliği dikkatli olmaları amacıyla "nitelikli dolandırıcılık" başlığı altında 
vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Bazı şahısların iş insanlarını ve hayırseverleri Balıkesir Valiliği adına aradıklarını 
söyleyerek çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde 
dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları Valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır.

Suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçu-
nun da bu süreçte etkilenen suç türlerinden birisi olduğu göz önünde bulundu-
rulduğunda, her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolan-
dırıcılara karşı, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.
İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyen kişiler; telefon ile aramış oldukları 
vatandaşlarımıza, kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetki-
lisi gibi sıfatlar ile tanıtarak; 'terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka 
hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hat-
tının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği şüphelilerin tespiti ve 
yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü, 
deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı' gibi senaryolarla; tehdit, korku 
ve panik hali oluşturup, kazanç sağlamaktadırlar.

Bu kapsamda; kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımızın, para ve altın gibi 
maddi varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya banka aracılığı ile gön-
dererek, telafisi zor maddi-manevi mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmesi ge-
rekmektedir.

-Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmele-
rinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesin-
likle paylaşılmaması,

-Polis Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir 
şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT ya-
pılmasını talep etmeyeceğinin bilinmesi,

-Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri 
senaryolara itibar edilmemesi,

-Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit geçirmeden 
112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat 
etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BALIKESİR VALİLİĞİ 
YENİ TELEFON 

DOLANDIRIcILIĞINA KARŞI 
HALKI UYARDI
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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

YAŞI 50/70 
ARASI OLANLAR 

MUTLAKA 
OKUYUN

Hepsi şahsına münhasır özel üretilmiş, yokluklar 
içinde yetişmiş yaralı bir nesil…....KİM BUNLAR?

1950 ile 1970 yılları arasında bu dünyaya merhaba 
demiş en genci 50, en delikanlısı 70 yaşında HALA 
18’LİK DELİ TAYLAR GİBİ İDEALLERİNİN PEŞİNDEN 
KOŞAN HESAPSIZ BİR NESİL..?
Hiçbirinin altına hazır bez bağlanmamış…
Höllük üzerinde yatmış, şeker çuvalından pantolon, 
canik lastikten ayakkabı giymiş…
Evde inek beslemiş, kendine okulda ABD süt tozu 
içirilerek beslenmiş, bir garip nesil…
Hiçbirinin renkli çocukluk resmi olmamış…
Hatta hiç bebeklik çocukluk resmi olmamış…
Hiç biri kreş, dershane, özel okul görmemiş…
Ama hepsi profesörlere ders verecek kadar bilgi sa-
hibi olan bir tuhaf nesil…
Harp görmüş, darp görmüş…
Baskı, çatışma, sorguda işkence görmüş…
Karakolda sorgu da Filistin askısını, ceza evini de is-
yanla tanışmış…
İHANET VE KALLEŞLİKLE işkence de insanın hayvan 
yüzünü görmeyeni kalmamış…
En azı 5 ihtilal, 6 muhtıra, 7 post-modern darbeden 
sağ salim paçayı yırtmış…
En azı 10 ekonomik krizden nasibini almış…
Tecrübe abidesi yoklukla terbiye edilmiş, direnç 
abidesi bir nesil…
Bu nesil özel bir nesil, birbirini vatan için katlet-
miş…
Vurmuş, vurulmuş…
Dövmüş, dövülmüş…
Ne yaptıysa yoluyla yordamıyla kendi meşrebine 
uygun ahlakına yakışanı yapmış…
Düşmanında merdini aramış, buldu mu hakkını tes-
lim edip onu da sevmiş…
Dostun namerdinden, arkadan hançerleyeninden 
nefret etmiş…
Birbirini yok etme pahasına ölümüne mücadele et-
miş, ama neslini tüketememiş…
İntihar sayılmasın diye idam sehpalarına selam ve-
ren inançlı yiğitlerde, sırtından kurşunlanıp dostu-
nun kucağında can veren ana kuzuları da bu nesil-
den çıkmış…
68’liler de 78’liler de bu neslin deli tayları, ipe sapa 
gelmeyen savaşçıları da bu neslin temsilcileri tarihe 
adlarını kanları ile yazmıştır…
Bunlar bu neslin üretim harikası mı yoksa üretim 
hatası mı tartışılır ama bu neslin istisnasız tamamı 
karşılıksız hesapsız bu vatanı sevmiş…
1950 ve 1970 yılları arasında doğanlar gerçekten 
özel üretim, çoğu yatılı okumuş, kardeşlik ve pay-
laşma duygusu zirve yapmış…
Çok kitap okumuş, en azı liseyi bitirmiş, hayatı yaşa-
yarak öğrenmiş…
En azı simitçilik, olmadı ayakkabı boyacısı, tamirci 
çırağı, inşatta amelelik, pazarcılık hamallık yaparak 
okul harçlığını çıkarmıştır…
Ne ailesine ne devletine ekonomik yük olmamış, 
geneli bir baltaya sap olmuştur…
Muhanete muhtaç da olmamış, ezilmiş ama ezik 

kalmamıştır…
Aç, açık, evsiz yurtsuz, aşsız susuz kalmış, kimseye 
mudara etmemiş…
Eğilmemiş, el etek öpmemiş, aç yatmış, kuyruğu dik 
tutmuş…
Kan kusmuş, kızılcık şerbeti içiyorum demiş…
Dik durmuş dikleşmemiş kendi şahsına münhasır 
özel bir nesildir…
Görevini, sorumluluğunu bilen… Onuru için bir pi-
reye bir yorgan yakan, öfkeli hırçın bir acayip nesil 
bu 1950 ile 1970 yılları arasında doğan dinazorlar…
İyi bakın, bunlar bu son kalan kadife ye sarılmış çe-
lik yumruk misali yumuşak gözüküp indiği yeri da-
ğıtan bu özel neslin öfkesinden sakının…
Bu soyu tükenen son kalanlarına aşağıdaki resim-
lerde iyi bakın…
Bunlar kimi sokakta oyun arkadaşım, kimi ilk okul 
arkadaşım…
Kimisi öğretmen okulunda aşımı paylaştığım kader 
arkadaşım…
Kimisi üniversitede silahındaki son kalan mermiyi 
çatışmada kendimi korumam için benimle payla-
şan dava, silah can arkadaşım…
Kimi de DÖRT duvar arasında çıkan isyanda sırtımı 
dayadığım cezaevi Yusufiye ,Taş medreseli arkada-
şım…
Kimisi de Anadolu yollarında ömrümüzü adadığı-
mız bir ülkü, bir ideal dava uğruna bir ömür feda 
ettiğimiz yol arkadaşlarım…
Bunlara iyi bakın, Sizin evinizde de bu resimdekiler-
den kalan varsa bunları korumaya alın…
Çünkü bunların nesilleri tükenmek üzere…
Bunların üretimi sonlandı…
Kullanım sureleri doldu, tedavülden kalktı…
Neden bu nesil özel biliyor musunuz..?
Bu neslin üzerinden silindir gibi devlet geçti…
Dozer gibi dünya milletleri ezdi geçti…
Hayat bu nesli sınadı, demedi, çarkının dişlilerin 
den öğüttü ama tüketemedi…
Bu çarktan kurtula bilen kurtuldu…
İşte bu gün nesli tükenen çarkın dişlileri arasından 
yaralı kurtulan bu nesil, yaralı da sakat da olsa yine 
de şükretmeyi, tevekkülü, sabırlı davranmayı yasa-
mayı hayatta kalmayı bildi…
Bu nesil, ihanetin acısını, dost hançerinin sancısını, 
ölümüne yoldaşlığı, mezara kadar arkadaşlığı bil-
di…
Dostu için can vermeyi de, elindeki son lokmayı 
paylaşmayı da, sadakati de vefayı da bildi…
Bu nesil, katı, aksi, deli, serttir…
Bir o kadarda merttir, hoş görülü ve merhametli-
dir…
Bu neslin yaşarken öğrendikleri bilgi ve kaybeder-
ken edindikleri tecrübe en büyük servetidir…
Yani bu 1950 ve 1970 yılları arasında doğan dina-
zorlar tam bir müzelik antika nesildir…
Onun için 1950 ile 1970 yılları arasında doğmuş, 
hala inadına yaşayan, ana baba, amca, dayı, teyze, 
hala, yenge dede anneanne babaanne her neyiniz 
varsa değerini bilin..!
Çünkü bunlar elinizdeki son değerli hazineleriniz-
dir…
Oturun onlarla konuşun, dinleyin onlardan geçmişi 
öğrenin…
Sonra arar da bulamazsınız…
Çünkü onlar yakın tarihin son canlı kaynak kişileri, 
her biri iki ayaklı sözlü yakın tarih kitabıdır…
Benden söylemesi…
Vesselam…     ALINTIDIR
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KAYIP
549531 nolu sanayi sicil belgem kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
OSMAN YÖRÜK

DURSUNBEY/ BALIKESİR

TRAFİĞE 1 AYDA 94 BİN 540 
ARAcIN KAYDI YAPILDI

Trafiğe ocak ayında 94 bin 540 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 233 aracın trafikten 
kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 89 bin 307 arttı.

Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini 
açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 1,4 artışla 22 milyon 922 bin 164'ten 23 milyon 245 bin 409'a 
yükseldi. Bunların yüzde 54,1'i otomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 14,4'ü 
motosiklet, yüzde 8,2'si traktör, yüzde 3,6'sı kamyon, yüzde 2,1'i minibüs, yüzde 
0,9'u otobüs, yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 540 olarak gerçekleş-
ti. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomo-
bili, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör, yüzde 
1,9 ile kamyon, yüzde 1,2 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel 
amaçlı taşıtlar izledi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 
48,8 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, 
kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58, otobüste yüzde 30,6, minibüste 
yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktör kaydında yüzde 32 ve motosiklette 
yüzde 13,9 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 art-
tı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 138,3, traktörde yüzde 85,9, otomobilde 
yüzde 48,6, minibüste yüzde 45, kamyonette yüzde 33,1, kamyonda yüzde 26,3, 
otobüste yüzde 7,6, motosiklette yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Ocakta 94 bin 540 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, 5 bin 233 taşıtın trafik-
ten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 89 bin 307 arttı.

Devri yapılan araçlar
Devri yapılan toplam 856 bin 697 taşıtın yüzde 73,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü 
kamyonet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 2,8'ini motosiklet, yüzde 1,9'unu minibüs, 
yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,4'ü Fiat, yüzde 16,8'i Rena-
ult, yüzde 9,2'si Dacia, yüzde 9'u Volkswagen, yüzde 6,1'i Peugeot, yüzde 5,2'si 
Toyota, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4'ü Opel, yüzde 4'ü Honda, yüzde 3,8'i Ford, 
yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,5'i Citroen, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 
1,3'ü Kia ve yüzde 7,7'si diğer markalardan oluştu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 66 bin otomobilin yüzde 45,8'i dizel, yüzde 
43,9'u benzinli, yüzde 8,1'i LPG yakıtlı, yüzde 2,2'si elektrikli veya hibrit olarak 
kayıtlara geçti.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 otomobilin ise yüzde 
38,2'sinin dizel, yüzde 37,2'sinin LPG'li, yüzde 24,2'sinin benzinli, yüzde 0,1'inin 
elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü 
bilinmiyor.

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 28,6'sının 1501-1600, yüzde 28,2'sinin 1401-
1500, yüzde 22'sinin 1300 ve altı, yüzde 16,3'ünün 1301-1400, yüzde 3,9'unun 
1601-2000, yüzde 1'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olması dikkati 
çekti.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,8'inin beyaz, yüzde 22,4'ünün gri, yüzde 
6,6'sının kırmızı, yüzde 5,4'ünün siyah, yüzde 5,4'ünün mavi olduğu görülürken, 
yüzde 4,4'ü diğer renklerden oluştu.

KAYNAK:AA

KORONOVİRÜS SALGININA 
KARŞI PROBİYOTİK DOPİNGİ
Korovirüs, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dün-
yada hızla yayılmaya başladı. Hastalığın dünya genelinde can almasının 
ardından uzmanlar bağışıklığı güçlü tutmak adına çeşitli uyarılarda bu-
lundu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde (İKÜ) düzenlenen Yaşam Döngü-
sünde Beslenme: Metabolik Sendrom ve Probiyotikler Sempozyumu’nda 
probiyotikler ve bağışıklığın önemi ele alındı. İKÜ Beslenme ve Diyetetik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürhan Raif Çiftçioğlu, hastalığa yakalanmadan 
önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

"BU BESİNLERİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN"

Hastalığa karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Çiftçioğlu, "Probiyotikler, insanların bağışıklık sisteminde olumlu 
etkiler yaratan ajanlar arasında yer alıyor. Probiyotik dediğimiz şey fay-
dalı bakteri. Probiyotikleri, faydalı bakterilerin bulunduğu yoğurt, turşu, 
boza gibi gıdalarla vücuda alabileceğimiz gibi bunlarla ilgili takviyeleri de 
kullanabiliriz. Ancak bu noktada özellikle beslenme şekline dikkat etmede 
fayda var. Önceliğimiz bu probiyotiklerin doğal yollardan alınması. Ama 
çok zor tedavi gerektiren ağır durumlarda takviye kapsüllerin de faydası 
olacaktır. Bunlar tedavi edici değil, sadece bağışıklığı destekleyen ajan-
lar. Yaşam felsefesi olarak dengeli, doğal beslenmeyi önemsemeliyiz. 
Haftada bir ya da belli periyotlar halinde kefir tüketilebilir. Her gün 1 kâse 
yoğurt tüketmede de fayda var. Turşu ve bunun yanında fermente et 
ürünleri de tercih edilebilir. Kendi evinizde sucuk yapabilir, et ve süt ürün-
leri tüketileceğinde bu ürünlere öncelik vermekte fayda var" diye konuştu.

OBEZİTEYİ TEDAVİ ETMENİN YANINDA ÖNLEMEK ÖNEMLİ

İKÜ Beslenme ve Diyetetik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Batar ise 
metabolik sendromun bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair bilgi-
ler verdi. Batar, "Obezite, özellikle çocukluk çağında sık görülüyor ancak 
yetişkinler arasında da artış var. Eğer kişi obez ise metabolik sendromlu 
olarak tanı alması çok muhtemel. Çünkü obezitesi olan kişilerde hiper-
tansiyon, açlık glikozunda artış, bel çevresinde kalınlık gibi birtakım prob-
lemler görülüyor. Bunlar bir araya geldiğinde metabolik sendroma yol açı-
yor. Bu durum çocukluk döneminde de görülüyor. Bu problem mutlaka 
ele alınmalı. Obeziteyi tedavi etmenin yanında önlemek de çok önemli. 
Obezite arttığında kronik hastalıkların artmasıyla birlikte bağışıklık siste-
mi de düşüyor. Şu anda viral problemlerle baş etmeye çalışıyoruz. Do-
layısıyla bu problemleri çözerken sağlıklı ve dengeli beslenmek, aktif ol-
mak bağışıklığı daha olumlu etkileyecektir" şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIK İÇİN FAZLA TURŞUYA DİKKAT

Obez çocuk ve yetişkinlerin bağışıklık sistemlerinin daha düşük oldu-
ğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Batar, "Bu bilimsel verilerle de 
saptanmış durumda. O nedenle hem obeziteyi tedavi etmek hem de kişi 
obez olmadan önce onu engellemek gerekiyor. Önleyici tedaviler yeri-
ne getirilmeli. Bu da, yeterli ve dengeli beslenmeden, aktif yaşamdan ve 
tüm besin öğelerinin gerekli şekilde gün içerisinde alınmasından geçiyor. 
Turşuyu probiyotik bir ürün olarak düşünüp bağışıklığımızı güçlendirmek 
için bol bol yememiz gerektiğini düşünebiliriz. Ancak bu yanlış bir yak-
laşım. Hipertansiyonu ve obezitesi olan kişilerin sodyum içeriği yüksek 
olan turşu gibi fermente ürünlerden uzak durması gerekiyor. Bunun ye-
rine beslenmede, süt ve yoğurt grubuna yer verilmeli. Metabolik sendro-
mu ve obezitesi olan kişilerin fazla sodyum almaması gerekir" uyarısında 
bulundu.
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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

GÖBÜL MAHALLESİ 
VATANDAŞLA BULUŞMA 

VE HALK GÜVENLİĞİ 
TOPLANTISI

 
İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Vatandaşla Buluşma" ko-
nulu talimatı doğrultusunda İlçemiz Göbül Mahallesinde 04 Mart 2020 tarihle-
rinde Kepsut Kaymakamı Dursunbey Kaymakam Vekili Sayın Bilal Ölmez, Dur-
sunbey Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Durak ve Kurum Müdürlerinin katılımıy-
la gerçekleştirildi

Mahalle halkı ile selamlaşmadan sonra halkın genel sıkıntıları dinlenilmiş ve ma-
halle halkının sıkıntılarına çözüm önerileri bulmak amacı ile Kurum Müdürleri ile 
İstişare edilip karşılıklı müzakereler yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile Belediye tarafından düzenlenen Dicle 
Çakır Konseri iptal edildi.

Dursunbey Belediyesi iptal edilen konser için bir açıklama yaptı. Açıklamada İd-
lip şehitlerine rahmet dilendi. Açıklama şöyle
Kıymetli hemşehrilerimiz; 8 Mart Dünya kadınlar günü sebebi ile Belediyemiz ta-
rafından düzenlenen Dicle Çakır Konseri programımız iptal edilmiştir. Bu vesile 
ile İdlip'te hain saldırıcı sonucu şehadete yürüyen kahraman askerlerimizi rah-
metle anıyor, ailelerine ve kahraman milletimize başsağlığı diliyoruz.

8 MART KADINLAR GÜNÜ 
KONSERİ İPTAL EDİLDİ

cEP TELEFONLARINA YENİ 
BİR VERGİ DAHA GELDİ

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararname ile cep telefonlarına yüzde 1 ora-
nında ek vergi getirildi.
Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi
Ülkemizde, cep telefonlarından alınan vergi oranı bir hayli yüksek ve bu vergile-
re, bugün bir yenisi daha eklendi.
Resmi Gazete'de yayınlanan ve 15 gün sonra yürürlüğe girecek yeni kararname 
ile cep telefonlarına, yüzde 1'lik ek vergi getirildi.
Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB 
bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine akıllı telefonlar da 
eklendi.

YÜZDE 1'İ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA
Bu değişiklikle birlikte, hem yurt dışından ülkemize giren hem de ülkemizde üre-
tilen bütün cep telefonlarına yüzde 1'lik bir vergi daha uygulanacak. Kesilen bu 
vergiler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılacak.

Cep telefonlarına gelecek yeni vergi, ithal telefonlarda gümrük değeri satış be-
deli üzerinden, Türkiye’de üretilen cep telefonlarında ise imalat bedeli üzerinden 
hesaplanarak uygulanacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıke-
sir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil 
Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılacak. Böylece 
önümüzdeki eğitim döneminden itibaren geleceğin 
itfaiyecileri Balıkesir’de yetişecek.  

Yangın, afet, su baskını, her türlü kaza, çökme, pat-
lama ve benzeri olaylarda   vatandaşların imdadına 
koşmak için 7/24 görev başında hazır bekleyenBalı-
kesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 
eğitimli ve kalifiye eleman sayısını arttırmak için Ba-
lıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde Sivil Savunma 
ve İtfaiyecilik Bölümü açılması teklifinde bulundu. 
Rektörlüğün gerekli prosedürleri yerine getirmesi 
üzerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tara-
fından Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması 
kararlaştırıldı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 
Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesin-
de açılacak Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün 
kontenjanı ilk planda 20 olarak belirlendi.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK KAZANIMLAR GETİRECEK”
Balıkesir’e istihdam ve fayda sağlayacak bir bölüm 
açılmasına vesile ve destek olmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getiren İtfaiye Daire Başkanı Halil 
Yılmaz,  “Üniversitemiz bünyesinde Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik eğitimine başlanması ana ve yan sanayi 
ile birlikte sektörde ihtiyaç duyulan eğitim açığını 
giderecek kalifiye personel ihtiyacını karşılaması 
açısından önemli bir girişim. Yetişmiş itfaiye okulu 
mezunlarının görev yaptıkları illere olan kazanımları 
oldukça fazla. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 
yılı hedefl erimiz doğrultusunda Sivil Savunma ve İt-
faiyecilik Bölümünün, Üniversitemiz ve şehrimiz için 
katma değeri yüksek kazanımlar getireceğini düşü-
nüyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTELİ 
İTFAİYEcİLER 

GELİYOR

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

Balıkesir Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de 
yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirme-
ye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla 
kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri 
yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza topla-
ma, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikleri “müessif ve 
provokatif olayların yaşanmaması için”  14 Mart 2020 
Cumartesi günü saat 23.59’a kadar 10 gün süreyle 
yasakladı

Valilik açıklaması şöyle:
“Suriye’de 2011 yılında başlayarak günümüze kadar 
devam eden iç savaşta yüz binlerce insan hayatını 
kaybetmiş ve 6 milyon Suriyeli ülkelerini terk etmek 
durumunda kalmıştır.
İç savaş dolayısıyla ülkemizi tehdit eden terör grupla-
rına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında 
Zeytin Dalı Harekâtlarıyla terör devleti oluşumlarını 
engelleyen ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
kahraman askerlerine yönelik, son olarak 27 Şubat’ta 
İdlib’de Esed rejiminin gerçekleştirdiği menfur saldı-
rıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’yla 
bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında 
gerekli karşılıklar verilmektedir.
Suriye’de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böyle-
si hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; 
milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplum-
sal iç barışı tehdit edebilecek şekilde “Savaşa Hayır” 

vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açık-
laması, imza kampanyası, stant/çadır açma, bildiri, 
afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştire-
cek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü 
ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği 
dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç 
işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve öz-
gürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği 
değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, ilimiz sınırları dâhilinde huzur ve gü-
venliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesi-
nin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanma-
ması için, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’de yü-
rütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye 
veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla ka-
muoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yü-
rüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, 
bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler;
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C mad-
deleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğ-
rultusunda Valilik Makamının 05.03.2020 tarihli Ka-
rarı ile 05.03.2020 Perşembe gününden 14.03.2020 
Cumartesi günü saat: 23.59’a kadar 10 gün süreyle 
yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

VALİLİK’TEN 10 GÜN SÜRELİ YASAK!


