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Türkiye TriaTlon Federasyonu 2020 dursunbey TTF kros duaTlon 
Türkiye Şampiyonu MEhMET YöRüK

Türkiye TriaTlon Federasyonu 2020 dursunbey TTF kros duaTlon 
Türkiye Şampiyonu MUSTAFA TAŞYILMAZ

Dursunbey Kros Duatlon yarışmalarınDa 
ilçemiz sporcularınDan KenDi yaş guruplarınDa 

mehmet yörüK türKiye birincisi, mustafa taşyılmaz türKiye iKincisi olDu.

semra yılDız, vaKıf mahallesine, Dursunbey’in ilK 
KaDın muhtarı seçilDi.

DünYA KADInLAR günü oLAn, 8 MART günü, YEniLEnEn VAKIF MAhALLESi SEçiMLERini SEMRA YILDIZ KAZAnDI. SEMRA YILDLZ VAKIF MAhALLESi MUhTARI 
oLURKEn, iLçEMiZin SEçiLEn iLK KADIn MUhTARI oLMA bAŞARISInI DA SAğLAMIŞ oLDU. YEni MUhTARIMIZ SEMRA YILDIZ’A bAŞARILAR DiLiYoRUZ.

 VİRÜS ŞU ANDA TÜRKİYE’DE YOK DENİLİYOR. PANİK YAPMADAN ÖNLEM ALALIM.
 AVRUPA ÜLKELERİNDE OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ, OKULLAR KAPATILDI.
 VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TOPLANDI.
DÜNYADA KORONO PANİĞİ ARTIYOR, CAN KAYIPLARI ÇOĞALDI.
DÜNYADA MAÇLAR İPTAL EDİLİYOR, DÜNYA BORSALARI KORANO KRİZİ YAŞIYOR.
TÜRKİYEDE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR 16 MARTTAN İTİBAREN 1 HAFTA    
    VİRÜS TATİLİ. 23 MARTTAN İTİBAREN’DE 1 HAFTA EVDE EĞİTİM YAPACAKLAR.
16 MARTTAN İTİBAREN ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA VİRÜS TATİLİ YAPACAK.

SPOR MÜSABAKALARI NİSAN SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK.
KAMU GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINA ÇIKIŞI MECBURİ OLMADIKTAN SONRA YASAKLANDI.
İLÇEMİZDE UMREDEN GELEN 2 KİŞİ KORONO ŞÜPESİ İLE DURSUNBEY DEVLET HASTAHANESİNDE 
    MÜŞAHADE ALTINA ALINDI.
 VİRÜS DERİDEN DEĞİL, BOĞAZ YOLU İLE GEÇTİĞİ İÇİN EL TEMİZLİĞİ ÖNEMLİDİR
 VİRÜSÜN ÖNÜNE TEMİZLİK İLE GEÇİLİYOR.
 ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN, YERLERE TÜKÜRMEYİN.AÇIKTA HAPŞIRMAYIN.
 EL SIKMA VE SARILMA GİBİ YAKIN TEMASTAN KAÇININIZ.

çinDe çıKan corono virüsü, Küresel hale gelDi Dünya’yı tehDit eDiyor.
           ACiL TEDbiR ALAn SAğLIK bAKAnIMIZI, bAKAnLIğIMIZI, DoKToRLARIMIZI VE SAğLIK çALIŞAnLARIMIZI KUTLUYoRUZ.
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MEhMET AKiF ERSoY’Un hAYATI
1873 yılında istabul Fatih'in sarıgüzel semtinde dün-
yaya gelen mehmet akif ersoy'a babası mehmet Ta-
hir efendi, ebced hesabıyla doğum tarihini belirten 
“ragif” adını verdi (hicri 1290) ve vefatına kadar onu 
bu adla çağırdı. ancak bu isim, yaygın olmadığı ve 
güç söylendiği için annesi ve yakın çevresi, daha bili-
nen bir ad olan “akif”i kullandılar.
babası Fatih medresesi müderrislerinden mehmet 
Tahir efendi, o dönemler osmanlı devleti'ne bağlı 
olan arnavutluk'un ipek kasabasına bağlı Şuşise kö-
yü'nden istanbul'a gelmiş, annesi emine Cemile Ha-
nım ise buharalı mehmet efendi'nin kızı olarak sam-
sun'da doğmuştu.
1878 yılında, 4 yaşındayken Fatih'de emir buha-
ri mahalle mektebi'ne başladı. burada iki yıl eğitim 
gördükten sonra Fatih ibtidaisi'ne geçti. aynı yıl 
babası ona arapça dersleri vermeye başladı. rüşti-
ye’yi yani ortaokulu bitirdikten sonra dönemin göz-
de okullarından mekteb-i mülkiye (siyasal bilgiler 
Fakültesi)’nin âli kısmında bir müddet okudu ancak 
babasını kaybedince Halkalı’daki baytar mekteb-i Âli 
(Veterinerlik Fakültesi)’ne parasız yatılı olarak girdi ve 
bu okulu birincilikle bitirdi.
1893 yılında “Ziraat nezâreti umur-u baytâri-
ye Şubesi”nde (Ziraat bakanlığı Veterinerlik iş-
leri) göreve başladı. “umur-u baytâriye müdür 
muavini”(Veterinerlik işleri müdür yardımcısı) olarak 
sürdürdüğü görevinden 1913 yılında istifa etti.
1898'de 25 yaşında iken Tophane-i amire vezneda-
rı mehmet emin bey'in kızı ismet Hanım ile evlendi. 
aynı yıllarda maarif dergisi'nde ve resimli Gazete'de 
şiir yazıları ve arapça, Farsça ve Fransızca'dan yaptığı 
çevirilen yayınlandı.
baytarlığa başladığı ilk yıllarda bile, mesleğinden 
çok, şairliği ile tanınan mehmet akif, öğretmenlik 
hayatına 1906’da Halkalı baytar mektebi’ne “kitâbet-i 
resmîye” (resmî yazışma usulü) dersi hocalığı ile baş-
ladı. 1908’den sonra ise edebiyat Fakültesi ile dârül-
hilâfe medresesi’nde “osmanlı edebiyatı” hocalığın-
da bulundu.
mehmet akif, 1920’de burdur milletvekili seçildi. 
1921 yılında açılan milli marş yarışmasına, “para ödü-
lü almamak” koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya 
ithaf ettiği şiiri, 12 mart 1921 günü milli marş olarak 
kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i ah-
mer (kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğre-
ten ve cepheye elbise diken darü’l-mesâi Vakfına (iş 
evi) bağışladı.
1923 yılında abbas Halim paşa’nın daveti üzerine mı-
sır’a gitti. 1929 - 1936 yılları arasında kahire’deki “Câ-
miü’l-mısriyye” üniversitesi’nde, Türkçe öğretmenliği 
yaptı. 17 Haziran 1936’da istanbul’a dönmeye karar 
verdi. 27 aralık 1936 tarihinde hayatını kaybetti ve 

edirnekapı mezarlığı’na defnedildi.

iSTiKLAL MARŞI - 10 KITA
korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
o benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet, bu celal?

sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
ulusun, korkma! nasıl böyle bir imanı boğar,
'medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın.
siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

o zaman yükselerek arsa değer belki başım.

dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

12 mart istiKlal marşı’nın Kabulü: 
mehmet aKif ersoy’un hayatı

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
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Türkiye'deki 970 ilçenin sosyo-ekonomik Gelişmişlik sıralaması (seGe) araştırma 
sonuçları yayımlandı. ilk 100'e balıkesir'den sadece 2 ilçe girebildi.
kalkınma ajansları Genel müdürlüğü'nce son açıklanan rakamlara göre, balıkesir 
ilçelerinin gelişmişlik sıralamasındaki yerleri belli oldu. balya dip yaparken, mer-
kez ilçeler şaşırttı!
sanayi ve Teknoloji bakanlığı'na bağlı kalkınma ajansı Genel müdürlüğü,  "ilÇe-
lerin sosyo-ekonomik GeliŞmiŞlik sIralamasI araŞTIrmasI" sonuçlarını 
yayımladı.
Türkiye genelindeki 970 ilçenin tüm yönleriyle ele alındığı araştırma sonuçlarına 
göre, balıkesir'in en gelişmiş ilçesi bandırma oldu. 
limanı ve etibor, bagfaş, banvit gibi sanayi kuruluşlarıyla öne çıkan bandırma, 
Türkiye sıralamasında ise 96. sırada yer alıyor. 

KöRFEZ ZiRVEYE oYnUYoR
bandırma'yı ülke sıralamasındaki yeri 98 olan ayvalık, 105'de bulunan edremit, 
129. sıradaki karesi ile 162'nci sırada yer alan altıeylül ilçeleri izliyor. burhaniye ve 
erdek ise bu ilçelerle beraber 2.kademede yer alıyor.

KARESi ile ALTIEYLüL DüŞüŞTE
Veriler, balıkesir'in merkez ilçeleri karesi ile altıeylül'ün gerilediğini gösteriyor. 
bir önceki gelişmişlik sıralamasında balıkesir'in merkez ilçeleri bandırma'dan 
sonra 2.sırada yer alıyordu. Şimdi ise karesi, bandırma'nın 33, altıeylül ise 66 sıra 
gerisinde. edremit ve ayvalık da karesi'yi sollladı.

biRinCi KADEMEDE YoKUZ
ilçelerin sosyo-ekonomik Gelişmilik sıralaması araştırmasının "birinci kademe 
Gelişmiş ilçeler" kategorisine balıkesir'den tek ilçe dahil edilmedi.
bu kategorideki ilk 10 ilçe, istanbul, ankara, izmir ve bursa ile Gaziantep ilçeleri 
oluşturdu. Çanakkale merkez de 1. kademe Gelişmiş ilçeler arasına adını yazdır-
dı.

biZiM iLçELERin DAğILIMI
balıkesir'den 7 ilçe ikinci kademe, 6 ilçe üçüncü kademe, 5 ilçe dördüncü kade-
me, 2 ilçe ise. beşinci kademe Gelişmiş ilçeler kategorisinde yer aldı.

DURSUnbEY SInIF ATLARKEn bALYA YinE DiP YAPTI!
bu arada dursunbey'in genel sıralamadaki yerinin sındırgı, Havran, kepsut, ivrin-
di ve balya'dan çok önlerde olması, bu ilçedeki değişime dikkat çekti.
diğer dönemlerde Türkiye sıralamasının sonlarında yer alan dursunbey son araş-
tırma sonuçlarına göre 970 ilçe arasına 577.sıradan adını yazdırdı.

Dursunbey gelişmişliKte 
Derece yapmış.

virüslerin yaşayabilmesi 
için canlı hücrelere 

ihtiyaç var.

bursa uludağ üniversitesi Öğretim üyesi prof. dr. mustafa Tayar, koronavirüs 
için açıklamalarda bulundu.

öKSüRME hAPŞIRMA gibi YoLLARLA 
bULAŞAbiLiR

prof. dr. mustafa Tayar, koronavirüsün öksürme, hapşırma gibi yollarla önce 
ellere, daha sonra da para, cep telefonu gibi nesnelerle kişiden kişiye bulaş-
tığını belirterek, "bu kişi elini ağzına götürdüyse, bulaştırdıysa, toplu taşıma 
aracındaysa bu virüsü almamız çok kolay. Virüsün bulaşma yolu, gıdalar veya 
Çin'den gelen kargolar değil. Virüslerin yaşayabilmesi için canlı hücrelere ihti-
yaç var. konuşulan biyolojik silah söylemlerini dikkate almadan yapacağımız 
şey; suya ve sabuna dokunmak." dedi.

SoSYAL MEDYADA YER ALAn biRçoK PAYLAŞIM biLgi KiRLiLiği
koronavirüs hakkında özellikle sosyal medyada yer alan birçok paylaşımın 
bilgi kirliliği oluşturduğuna dikkat çeken bursa uludağ üniversitesi Veteriner 
Fakültesi besin Hijyeni anabilim dalı Öğretim üyesi prof. dr. mustafa Tayar, algı 
operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
koronavirüsten korunmanın en kolay yolunun, sık aralıklarla ellerin bol sabun-
lu suyla en az 28 saniye yıkanması gerektiğini kaydeden prof. dr. Tayar, sosyal 
medyada dolaşan ' elma sirkesi, sarımsak, kelle paça çorbası' gibi besinler tü-
ketilerek virüsten korunmanın mümkün olmadığı uyarısını yaptı.

"KoRonAnIn TERCih ETTiği YönTEM SoLUnUM hüCRELERi"
Virüsün kişiden kişiye nasıl bulaştığını sanal mikropla uygulamalı olarak gös-
teren prof. dr. Tayar, "Virüs dediğimiz çok küçük mikroskobik canlılar, çok basit 
organizmalar ve bunların yaşayabilmesi için canlı bir hücreye girmesi gereki-
yor. koronavirüs ailesi insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da uzun yıllar gör-
düğümüz bir virüs. koronanın tercih ettiği yol da solunum yolu hücreleri. bu-
raya yerleşip hücrelerin yapısını bozduğu zaman vücut bunu atmaya çalışıyor. 
atarken de öksürüğü kullanıyor. Öksüren kişinin ortalama çıkış hızına bakarak 
40 metreye kadar bunu havaya asabilir veya havada damlacık olarak da kala-
bilir. bu kişi elini ağzına götürdüyse, bulaştırdıysa, toplu taşıma aracındaysa bu 
virüsü almamız çok kolay." dedi.

"KoRonAViRüS biRAZ MEDYATiK biR ViRüS oLDU"
koronavirüsün korkulacak bir virüs olmadığını belirten prof. dr. Tayar, "korona 
bir anda korkulu rüyamız haline geldi. Şu anda dünyada birçok bulaşıcı hasta-
lıktan hayatını kaybeden insan var. Fakat koronavirüs biraz medyatik bir virüs 
oldu. biz kurallara uygun el yıkasak, el yıkamayı kurallara uygun uygulasak za-
ten koronanın çok da korkulacak bir hastalık olmadığını, benzer virüsler gibi 
bir hastalık olduğunu göreceğiz." dedi.

"biZ EL YIKAMAYI biLMiYoRUZ"
prof. dr. Tayar, kamuoyunda birçok biyolojik silah söylemlerinden bahsedildi-
ğini belirterek, "yapacağımız şey çok basit; suya ve sabuna dokunmak. suya 
ve sabuna dokunurken de sadece dokunup geçmeden, en az 14 saniye köpür-
telim, 14 saniye de parmak araları ve tırnak uçlarını yıkayalım. biz el yıkamayı 
bilmiyoruz. el yıkamayı bilmeyince de koronavirüse karşı en açık grubuz. o 
yüzden ellerin nasıl yıkandığını öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar bu konuda 
çok donanımlılar." dedi.

"hiçbiR gIDAnIn KoRonAViRüSE KARŞI ETKiSi YoK"
sosyal medyada bazı gıdaların koronavirüs bulaşmasını engellediği yönünde-
ki eleştirilere cevap veren Tayar, "bu tip problemler çıkınca herkes kendini ko-
nuşmak zorunda hissediyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. elma sirkesi, sarımsak, 
kelle paça çorbası gibi alternatifler üretiliyor. Hiçbir ilaç, hiçbir gıda, kelle paça 
da buna dahil, koronavirüse karşı bir etkisi yok. ama insanlar dengeli besleni-
yorsa, günlük protein ihtiyacını karşılıyorsa, vücudun viral etkene karşı savun-
ma mekanizması daha güçlü olacak." dedi.
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Türkiye Triatlon Federasyonu dursunbey kros duat-
lonu Türkiye şampiyonası finali dursunbey’de ger-
çekleşti. yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar nefes 
kesti. dursunbey’i tanıtmak ve sporcuların doğa 
sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Triatlon 
Federasyonu, balıkesir büyükşehir belediyesi ve dur-
sunbey belediyesi tarafından organize edilen dur-
sunbey kros duatlonu, 8 mart pazar günü dursunbey 
saz mesire alanında gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir 
yanından yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar ilçede 
ilgi görürken, binlerce vatandaşta yarışları yakından 
takip etti. sabah saatlerinde saz mesire alanında 
start alan yarışlarda minikler, yıldız, genç, elit, yaş 
grubu ve paraduatlon kategorilerinde gerçekleşen 
yarışlarda sporcular ilk olarak koşu, sonrasında ise bi-
siklet parkurunda ter döktüler. 8 mart kadınlar günü 
sebebi ile kadın sporculara ücretsiz olarak gerçek-
leştirilen yarışlarda dursunbey belediyesi tarafından 

kadınlar gününe özel hediyeler de kadın sporculara 
hediye edildi. en fazla 40 kilometre en kısa ise 3.7 ki-
lometre alanlardan oluşan parkurda sporcular zorlu 
anlar yaşarken, özellikle çamur ve zorlu arazi şartları 
yarışa damga vurdu. Tren yolundan bisikletleri ile ge-
çen sporcular için tren seferleri durdurulurken, nehir, 
köprü ve tünel geçişleri sporcular için farklı bir de-
neyim oldu. yarışlar sonrası ödül töreni start bölgesi 
olan saz mesire alanında gerçekleşti. Ödül törenine 
dursunbey kaymakam vekili bilal Ölmez, dursunbey 
belediye başkanı ramazan bahçavan, Türkiye Triat-
lon Fedarasyonu başkanı bayram yalcınkaya, balı-
kesir büyükşehir belediyespor başkanı irfan sarıgül, 
çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Ödül 
töreninde konuşan federasyon başkanı bayram yal-
çınkaya; “dursunbey kros duatlon müsabakaları çok 
keyifli mücadelelere sahne oldu. dursunbey gerçek-
ten bizim sporumuz ve camiamız için çok önemli bir 

yere sahip. bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışlarımızı 
bundan sonraki süreçlerde de gerçekleştirmek isti-
yoruz. dereceye giden tüm sporcularımızı kutluyo-
rum” dedi. yarışlara ev sahipliği yapan dursunbey 
belediye başkanı ramazan bahçavan bu etkinliği 
dursunbey’de yaptıkları için çok mutlu olduklarını 
söyledi. başkan bahçavan duatlonun ilçenin tanıtı-
mına katkı sağladığını belirterek Federasyon başkanı 
yalçınkaya’ya teşekkür etti. dursunbeyli sporcuların 
da derece aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen 
başkan bahçavan önümüzdeki yıllarda bu yarışları 
devam ettireceklerini söyledi. yarışlarda elit kate-
gorisinde Zülfü karabulut, engelliler kategorisi olan 
paraduatlonda nezat Özdemir finişi göğüsleyerek 
Türkiye şampiyonu oldular. yarışların diğer kategori-
lerinde dereceye giren sporcular ise Türkiye Triatlon 
Fedarasyonun resmi web sitesinde yayımlandı.

Dursunbey Kros Duatlon yarışları nefes Kesti
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Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
adres: Cebeci mh. sipahi sk. no: 1/a

dursunbey/balIkesir
hakimiyetgazetesi@windowslive.com

Gazetemize
gönderilen yazılar
yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade
edilmez. imzalı 

yazıların
sorumluluğu

sahibine aittir.

  senelik abone   : 100 Tl.

  Tüzük  ilanı              : 200 Tl.

  Zayi ilanı              : 10 Tl.

  kongre ilanı        : 300 Tl.

  Fiatı                       : 30 kr.

DURSUNBEY HAKİMİYET MATBAASI
TESİSLERİNDE  DİZİLMİŞ VE BASILMIŞTIR

SAhibi : MEhMET YARMA
sorumlu yaZI iŞleri müdürü

hATiCE YERLiTüRK
EDiTöR

i. Hüseyin Güler
MUhAbiRLER

ismail demirHan
ZuHal yarma - TuĞÇe adak

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

 Birliğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı  01.04.2020 Çarşamba  
günü  saat 14.00  de  Birlik merkezimiz olan Cebeci Mahallesi Yeni 
Çarşı N:13/C Dursunbey  adresinde yapılacaktır.Şayet Çoğunluk 
sağlanmazsa ikinci toplantı 08.04.2020 tarihinde aynı yer ve saatte 
tekrar yapılacaktır.

 Bütün üyelerimizin Genel Kurula katılmaları rica olunur. 
12.03.2020

         Özkan  ÇOBAN    Orhan YAVUZ

            BAŞKAN                BAŞKAN YARDIMCISI

G Ü N D E M   :

1-Yoklama,Açılış,Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu.

2-2019 yılı  Yönetim Kurulu faaliyet raporu ,Denetleme kurulu raporu 
,bilanço  ve gelir tablolarının okunması ve görüşmeye açılması 

3-2019 yılı  Yönetim ve Denetleme kurullarının ibrası

4-2020 yılı aidatları,üyelere sağlanacak olan danışmanlık hizmetleri 
karşılığında alınacak ücret tutarı ile bu ücretlerin ne zaman 
alınacağı,birliğin aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üstünden 
kesilecek hizmet payının belirlenmesi  ve yönetim kurulu ücret,yolluk ve 
huzur haklarının belirlenmesi 

5-2020 yılı Tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması.

6-Dilek ve temenniler,kapanış.

DURSUNBEY İLÇESİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 

Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de                                      Basın : 1150980

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

MEHMET - METİN - MURAT İNAN

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından başlatılan "sıfır atık projesi" kapsamında 
uzun yıllardan bu yana detaylı olarak çalışmalarını sürdüren dursunbey beledi-
yesi, il merkezinin ardından ilçeler arasında ilk "sıfır atık belgesi" alan ilçe oldu. 
sıfır atık konusunda yıllardır önemli çalışmalara imza atan dursunbey belediyesi, 
yürürlüğe giren sıfır atık yönetmeliğindeki tüm sorumlulukları bir bir yerine ge-
tirerek, il merkez belediyelerinin ardından ilçeler arasında ilk ‘sıfır atık belgesini’ 
alan ilçe oldu.  balıkesir Çevre ve Şehircilik müdürlüğü ekiplerince belediyenin 
sıfır atık ile ilgili yaptığı çalışmalar incelenirken, yapılan detaylı inceleme sonrası 
dursunbey’e temel seviyede “sıfır atık belgesi” verildi. sıfır atık belgesini elde et-
tikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden dursunbey belediyesi Çevre koruma 
ve kontrol müdürü mehmet bozkır yaptığı açıklamada; “dursunbey belediyesi 
olarak yıllardır sürdürdüğümüz sıfır atık projemiz bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 
Temmuz ayında sayın Cumhurbaşkanımız recep Tayyip erdoğan’ın eşi emine er-
doğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından ülke genelinde 
projelendirilmiş ve yönetmelik olarak uygulanmaya başlamıştı. bizlerde belediye 
başkanımız ramazan bahçavan’ın desteği ile daha önceden hazır olduğumuz sı-
fır atık projesinde eksik kalan tüm prosedürleri tamamlayarak Çevre ve Şehircilik 
il müdürlüğüne başvurularımızı yaptık. ilçemize gelen yetkililer yaptıkları ince-
lemeler sonrası temel seviyede sıfır atık belgesi’ni bizlere takdim ettiler. beledi-
yemize böyle önemli bir belgeyi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Vatandaşla-
rımızı sıfır atık konusunda bir kez daha duyarlılığa davet ediyor, geri dönüşüm 
ile ilgili yerleştirdiğimiz kutulara geri dönüşümü sağlanan ürünleri duyarlı olarak 
atmalarını talep ediyoruz” dedi.

Dursunbey beleDiyesi’ne 
"sıfır atıK belgesi" 



akp'den ayrıldıktan sonra eski bakan ali babacan'ın kurduğu demokrasi 
ve atılım partisi (deVa), parti programını açıkladı. akp'nin uyguladığı bir-
çok uygulamaya eleştiriler getirilen programda, adalet, basın özgürlüğü, 
ekonomi, dış politika ve toplumsal konular başlıklar halinde yer aldı.

14 bAŞLIKTA PARTi PRogRAMI
ankara bilkent oteli’nde gerçekleştirilen ve 131 sayfadan oluşan parti 
programı, basına tanıtıldı. 14 başlıkta toplanan programda,  ‘Özgürlükçü, 
katılımcı ve Çoğulcu demokrasi’, ‘adalet, Hukuk ve  yargı’, ‘kamu yönetimi’  
‘ekonomi’, ‘sektorel politikalar’, ‘sosyal politikalar’, ‘kadın’, ‘Gençlik’, ‘spor’, 
‘kültür sanat’, ‘Göç politikaları’, ‘Çevre, kentleşme ve afet yönetimi’, ‘Güven-
lik ve savunma’, ‘dış politika’ konuları yer aldı.
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SEFA 
et - mangal - Döner ve yemeK salonu 

hüKümet KarşısınDa hizmetinizDe

türKiye siyasi hayatına iKi parti Daha KatılDı.
ülKemiz için hayırlı uĞurlu olsun.

ali babacan Deva parti 
programını açıKlaDı

ahmet DavutoĞlu 
parti programını açıKlaDı

ahmet davutoğlu 'Gelecek partisi'nin tanıtımını yaptı
eski başbakanlardan ahmet davutoğlu, kuruluş dilekçesi içişleri bakanlığına 
verilen "Gelecek partisi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.
Tanıtım toplantısındaki konuşmasına “bugün, ‘Gelecek milletimizindir, gele-
cek Türkiye’nindir’ diyerek partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz.” diye başla-
yan ahmet davutoğlu, Gelecek partisi’nin ülke ve millet için hayırlı olmasını 
diledi.
davutoğlu, siyasetlerinin temel felsefesinin “geleneğe saygılı özgürlükçülük”, 
siyasetlerinin temelinin “insan onurunu korumak ve yüceltmek” olduğunu 
dile getirerek, siyasi yöntem ilkelerinin “kapsayıcılık” olduğunu, buna göre 
“çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu” bir yaklaşımı hayata geçireceklerini anlattı.

 KORKU DÜZENİ OLMAYACAK.
 İSRAF- GÖSTERİŞ - YOLSUZLUK, KİBİR VE 

YOKSULLUK OLMAYACAK.
 ADAM KAYIRMAYA SON VERİLECEK, LİYAKAT 

ESAS OLACAK.
 İŞE ALIMLARDA SÖZLÜ MÜLAKAT OLMAYACAK.

 ARKADAŞLARIM YETKİLERİMİ  KISITLAMAK 
İSTEDİKLERİ İÇİN BAŞBAKANLIKTAN AYRILDIM.
 BANA SANSÜR UYGULUYORLARDI.

 ARKADAŞLARIMIN BENİMLE KONUŞMASI 
YASAKLANMIŞTI.

eDip uĞur,
bir zamanlar, aK partinin 

bir  numarasıyDı. 
işte yeni aDresi, 

Deva partisi.


