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KORONA VİRÜS TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR.
KORONA VİRÜSÜ, ARTIK YAŞ SINIRI TANIMIYOR.
HER YAŞTA, OLAĞANÜSTÜ HIZLA YAYILABİLİYOR.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA, 20 YAŞ ALTINA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
Dünyayı saran Korona virüsü, yaş sınırına bakmaksızın genç, orta ve yaşlı tanımadan kimin 
bağışık sistemini zayıf görürse yakalıyor. GENELDE AKCİĞER HASTALARININ VE SİGARA 
İÇENLERİN DAHA  RİSKLİ OLDUĞU SÖYLENİYOR. Konuyu ciddiye alıp  kontrollü yaşamalıyız. 
Bu nedenle Okulların tatil süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Öğrenciler evlerde uzaktan 
eğitim yapıyor. Bu tatailin Haziran sonuna (eğitim yılı saonu) kadar uzatılabileceği 
söyleniyor. İlk tedbirlerde uluslar arası uçak ve Deniz seferleri durdurulmuştu, şimdi de 
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ VE ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM DA DURDURULDU. 
Acil olanlar Valilik izniyle gidebiliyorlar. Daha önceki tedbirlerde 65 yaş üstü vatandaşların 
sokağa çıkma yasağı devam ederken şimdide 01/01/2000 tarihinden sonra doğanların yani 
20 YAŞ ALTI GENÇLERİN  VE ÇOCUKLARINDA SOKAĞA ÇIKMALARI  YASAKLANDI. Doğru 
tedbir alır ve uygularsak bu sıkıntının 3 - 4 ay sonra sona erebileceği söyleniyor. M.Yarma

İLÇEMİZ DE KORONA VİRÜS ŞÜPHESİYLE BİR KAÇ KİŞİ, 
BALIKESİR PANDEMİ (SALGIN) HASTANESİNE GÖNDERİLDİ.

TESTLERİ YAPILDI, TEMAS ETTİĞİ KİŞİLERDE KARANTİNAYA ALINDILAR

LÜTFEN - ALLAH AŞKINA YERLERE  
     TÜKÜRMEYELİM.
TÜKÜRENLERİ, KAVGA ETMEDEN  
     KİBARCA  İKAZ EDELİM.
AÇIKTA AKSIRIP, ÖKSÜRMEYELİM.
MASKE VE ELDİVEN TAKALIM.
MASKELİ VE ELDİVENLİ 
      YAŞAMAYA ALIŞALIM.
1 - 2 METRELİK SOSYAL MESAFEYİ 

     HER  YERDE KORUYALIM.
ELİMİZİ, YÜZÜMÜZÜ, BURNUMUZU 
     SIK SIK YIKAYIP, TEMİZLEYELİM.
MECBUR OLMADAN DIŞARIYA ÇIKMAYALIM
DOKTORLARIMIZA , SAĞLIK  
     ÇALIŞANLARINA VE GÜVENLİK GÜÇLERİNE,  
     BELEDİYE ZABITALARINA SAYGILI OLALIM.
 LÜTFEN TEHLİKENİN FARKINDA OLALIM.
TEDBİR BİZDEN, TAKDİR VE 
      ŞİFA ALLAH’TAN.

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE, CUMA PAZARIMIZ, 
GEÇİCİ OLARAK SAZ MESİRE YERİNE ALINDI.

İlçe merkezinde çarşı içinde, her hafta Cuma günü yapılan 
haftalık sebze ve emtia pazarı, Korona virüs salgını ve 
tehlikesi nedeniyle Sosyal mesafeyi korumak ve hijyen 
kurallarına uygun olabilmesi için geçici olarak saz mesire 
yerine alındı.    Mehmet Yarma               Devamı 6. sayfada
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Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona Virüs salgını sebebiyle, özellikle sağlık çalışanlarına 
yardımcı olabilmek amacı ile, Dursunbey Endüstri Meslek Lisesi tarafından Siber Maske 
üretimi yapılmaya başlandı. Koronavirüs salgını sebebi ile koruyucu maske ve diğer 
koruyucu unsurların önemi gün geçtikçe dahada artıyor. Bu kapsamda Dursunbey 
Endüstri Meslek Lisesi tarafından okul bünyesinde Siber Maske üretimine başlandı. 
Okul Müdürü Faruk Balcı; " Bu süreçte fedakârca çalışan özellikle sağlık personeline ve 
devletimize yardımcı olmak biz öğretmenlerin öncelikli görevidir. Okulumuz Elektrik 
Öğretmeni Mustafa Özdemir, Bilgisayar Öğretmenleri Mehmet Aslan ve Oğuz Çelebi 
gönüllü olarak siber maske üretiminde çalışarak üretime yardımcı oldular. Üretilen siber 
maskelerin büyük çoğunluğu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bunun yanında İlçe 
Tarım Müdürlüğü ve Dursunbey Askerlik Şubesinde çalışan görevlilere de maske dağıtımı 
yapıldı. Bu hafta içerisinde Dursunbey’deki Aile Hekimleri ve çalışanları için üretime 
devam edeceğiz. Kurumlarımızdan hiçbir ücret almadan bu hizmeti gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri elbirliği ile atlatırız" dedi. H. Haber.

DURSUNBEY’DE SİBER 
MASKE ÜRETİMİ.
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Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları 
vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu. Dursunbey Emniyet 
Müdürlüğünce hazırlanan video klipte, polis memurları vatandaşlara 'Huzur 
ve güvenliğiniz için bizler görev başındayız' diye seslendiler. İlçede görevli 
polis memurlarının İlçesinin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği çekimlerde, 
"Evde hayat var. Ailen ve sevdiklerin için evde kal Dursunbey. Can sıkıntısı, 
Solunum sıkıntısından iyidir. Bizler sizin için görev başındayız. Sizlerde bizim 
için evde kalın" gibi ifadeler kullandılar.

DURSUNBEY POLİSİNDEN 
‘EVDE KAL’ KLİBİ 

HER ZAMAN VE HER YERDE…. POLİS GÖREVDE…                                                                                                               
Vali Ersin Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan 
Polis Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Yazıcı, mesajında polisin Koronavirüs ile mücadele kapsamında gösterdiği 
gayretin takdirle karşılandığını dile getirdi.
MİLLETİN GÖNLÜNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP
Türk Polis Teşkilatının milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirten 
Vali Yazıcı, “Huzurlu ve güvenli Balıkesir’i vazgeçilmez hedef kabul ederek üstün 
hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğünde görevli tüm çalışma arkadaşlarımın bu anlamlı ve önemli 
günlerini kutluyorum. Ülkemizin huzur ve sükûnunu sağlayan, devletimizin 
bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı 
koyan, bu uğurda gerektiğinde ölümü göze alan Türk Polis Teşkilatımız, şerefli 
geçmişiyle milletimizin her zaman övgüsüne ve sevgisine mazhar olmuştur. 
Polisimiz gösterdiği olağanüstü gayretle yaptığı hizmetler sonucunda 
milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. 
“dedi.
POLİSİMİZ, HER ZAMAN HALKLA İÇ İÇE OLMAYA ÖZEN GÖSTERMEKTEDİR
Polis Teşkilatının huzur, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında 24 saat esasına göre 
çalışarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını belirten Vali Yazıcı, “Hizmetlerinde 
bulunmaktan büyük bir onur duyduğu Balıkesirlilere gururla ve şerefle hizmet 
veren Balıkesir Polisi’nin gerek nicelik ve gerekse nitelik itibariyle bugün geldiği 
nokta her türlü takdirin üzerindedir. Emniyet teşkilatımızın yasal görevlerini 
büyük bir titizlikle yerine getirmesinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk 
projeleri sonucu toplumun gönlünde de müstesna bir yere sahip olduğunu 
görmekteyiz.  Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’imizde de vatandaşımızın birlik ve 
beraberlik içerisinde, huzur ve güvenliğini sağlamak adına, fedakârca görev 
yapan polisimiz; her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Toplumsal 
huzuru sağlanmış, çağdaş kalkınmasını gerçekleştirmiş, huzurlu ve güvenli 
bir Balıkesir vazgeçilmez hedefimizdir. Polis teşkilatımızı sadece adli olaylar ve 
genel olarak sorumlu olduğu konular içerisinde değerlendirmemek gerekir. Bu 
bağlamda Balıkesir Emniyet Müdürlüğümüz de; önleyici kolluk, toplum destekli 
polislik ve sosyal projelerde de son derece başarılı çalışmalara imza atmaktadır. 
Polisimiz toplum destekli çalışmaları ile sadece alanında değil sosyal çalışmalarla 
vatandaşın yanı sıra birçok kuruma da yardım etmektedir. “dedi.
POLİSİMİZ SALGINLA DA MÜCADELE EDİYOR
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı’nın büyük bir 
sorumluluk üstlendiğini ifade eden Vali Yazıcı, “Türk Polis Teşkilatımızın, içinde 
bulunduğumuz dönemde de üstün bir çaba gösterdiğine hepimiz şahitlik 
etmekteyiz. HATIRALARINI DAİMA KALPLERİMİZDE YAŞATIYORUZ
Mesajını terörle mücadelede verilen Şehitleri rahmetle anarak ve Gazilere 
teşekkür ederek tamamlayan Vali Yazıcı, “Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu 
anlamlı gününü kutluyor, hatıralarını daima kalplerimizde yaşattığımız aziz 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.” dedi.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI 
175 YAŞINDA KUTLU OLSUN

KUTLU OLSUN
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 175. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAR, 

GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLERİMİZE BAŞARILAR DİLERKEN, 
GÖREV GAZİSİ POLİSLERİMİZİ, ŞÜKRAN  VE ŞEHİT POLİSLERİMİZİ DE 

RAHMETLE ANIYORUZ.MEHMET YARMA
DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ

ZUHAL YARMA
ECZACI



Sayfa 4Dursunbey hakimiyet 10 NİSAN 2020  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

KAYIP
Nüfus Hüviyet Cüzdanım Kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

BURCU BEYZA CAN
Karesi Mahallesi / BALIKESİR

BALIKESİR VE
İLÇELERİNE GÖRE KORONO 

ÖLÜM VAKALARI



Sayfa 5Dursunbey hakimiyet 10 NİSAN 2020  DURSUNBEY HAKİMİYET GAZETESİ  

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

ECZANE
ZUHAL YARMA

Devlet Cad.
Kent Meydanı

662 62 62 
KAYA 

ECZANESİ

Sipahi Sokak

662 33 00

KORKMAZ 
ECZANESİ

Eminbey Cad.

662 12 88

GÜL
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 44 05

DURSUNBEY
ECZANESİ

Park Karşısı

662 17 54

YÜKSEL 
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 38 67

ÖZDEN
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 11 00

YELLİCE
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 13 07

AVCI
ECZANESİ

Bağlarbaşı Cad.

662 18 00

DURBAL
ECZANESİ

Balıkesir Cad.

662 15 65

SİZİN 
CAHİLLERİNİZ 
BİZİMKİLERE 

RAHMET OKUTUR!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 
sokağa çıkma yasağına 65 yaş üstü insanlarımız 
genelde uyuyor, tek tük istisnalar dışında. O 
insanlarımızla da 'alay' edilmesi, görüntülerinin 
çekilip 'ifşa' edilmesi en çok konuşulan konulardan 
birine dönüşürken gençlerin virüsü 65 yaş üstüne 
bulaştırabileceği gözden kaçırıldı! Balıkesirli ünlü 
mimar Ahmet Tevfik Aykul, bu konu üzerine 
duygu yüklü, ama tokat gibi bir yazı yazdı.
       
BALIKESİR iş dünyasının sevilen isimleri arasındaki 
Mimarlar Odası ve BASİAD eski başkanı, 
Balıkesirspor Kulübü eski asbaşkanlarından  
Ahmet Tevfik Aykul'un o tokat gibi yazısı şöyle: 

Bildiğiniz gibi bir süredir 65 yaş üstündekilere 
sokağa çıkma yasağı geldi, çok ta iyi oldu..

Tek tük istisnalar dışında genel olarak uyuluyor...

Şimdilerde sosyal medya ve tv kanallarında 
herkesi kapsayan genel bir sokağa çıkma yasağı 
çokça dillendirilir oldu. Hattâ bu taleplerden 
bir çoğu siz 65 yaş altından geliyor. Gerekiyorsa 
olacak, olsun da. Otoritenin böyle bir karar alması 
halinde kimsenin yapılabileceği bir şey yok.

Ancak benim bu noktada söyleyeceklerim var;

Sizler ölmeyi bayılmak sanıyorsunuz herhalde.

Siz hiç sokağa çıkma yasağı yaşadınız mı?

Normalde çıkmayacak olsanız bile, çıkamayacak 
olmanın insan üzerinde nasıl bir baskı ve travma 
oluşturacağını biliyor musunuz?

Biz yaşadık. Sadece Genel Nüfus Sayımlarında bir 
günün belli saatleri arasında uygulanan sokağa 
çıkma yasağının bitiminde insanların deli gibi 

kendini nasıl sokağa attıkları hâlâ gözümüzün 
önünde.

Burada söz konusu olan bir günlük, üç günlük, beş 
günlük bir sokağa çıkma yasağı değil; Burada ucu 
açık ve süresi belirsiz bir yasaktan bahsediyoruz. 
Böyle bir uygulama olduğu takdirde yaşanacak 
travmalardan bahsetmeyeceğim. Yaşarsanız 
görürsünüz.

Ben zaten bir rahatsızlığımın nekahet dönemi 
nedeniyle yılbaşından beri pek sokağa 
çıkmıyordum, bu da tuz biber ekti.  Olsun, 
gerekirse beş ay daha dışarı çıkmam, beni 
bozmaz. Ama gençlerimiz çıkamayacak diye 
ödüm patlıyor.  Onlar bizim dışarıdaki elimiz 
kolumuz çünkü.

Sizlerde, bu hastalık sadece yaşlılara bulaşır, 
gençlere bulaşmaz gibi bir algı sezdim ki bu çok 
tehlikeli.

Sokaktaki üç beş yaşlıyı fotoğrafl ayıp paylaştınız, 
ellibeş tane genci görmezden geldiniz.

Parkta salıncakta sallanan iki yaşlının görüntülerini 
paylaşarak yaşlılarla dalga geçtiniz.

Gençlerle ilgili öyle kareler, öyle görüntüler 
paylaşırız ki; genellenmeyi hiç istemezsiniz.

Dün Millî Kuvvetler Caddesinden bir kare 
paylaşılmış normal bir gün kadar kalabalık. Üstelik 
aralarında hiç 65 yaş üstü göremedim.

Bizler yaşadıklarımızdan dolayı tevekkül, sabır 
ve şartlara kolay adapte olma gibi donanımları 
olan bir nesiliz. Aniden gelebilecek bir hastalığın 
evimize çakılı bir yaşama mahkûm edebileceği 
ihtimali her zaman aklımızın bir köşesinde vardır. 
Demans vb hastalıkları olanlarımız dışında 
sokağa çıkma yasağına genel olarak uyarız. Bizim 
de cahillerimiz var tabi; Ama sizin cahilleriniz 
bizimkilere rahmet okutur.

Evet.. Biz evlerimizdeyiz. Şimdi top sizde.. Bu 
salgını büyütecek te sizlersiniz, yenecek te.. 
Bizlere göre hayli fazla olan hareket kabiliyetiniz 
en büyük handikap. Gereksiz sokağa çıkarak, 
sokağa çıkabilme şansınızı yok etmeyin. Otoriteyi 
ülkede ekonomiyi tümden durduracak önlemler 
almaya mecbur etmeyin.

Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizler bu ülkenin hem 
bugünü hem de geleceğisiniz.

Lütfen.... Kendiniz için, çocuklarınız için, bizim 
için; Zorunlu olmadıkça SOKAĞA ÇIK-MA-YIN!

Yenin şu musibeti..
Hepinize sağlıklı günler dilerim.
Ahmet Tevfik Aykul     Dursunbey’li Hemşehrimiz
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KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE, CUMA PAZARIMIZ, 
GEÇİCİ OLARAK SAZ MESİRE YERİNE ALINDI.

İlçe merkezinde çarşı içinde her hafta, Cuma günü yapılan, haftalık sebze ve emtia 
pazarı Korona virüs salgını ve tehlikesi nedeniyle Sosyal mesafeyi korumak ve 
hijyen kurallarına uygun olabilmesi için geçici olarak saz mesire yerine alındı. Saz 
mesire yerindeki geçici pazar yerine sadece sebze, meyve, kuru gıda, şarküteri 
ve peynirciler alındı. Elektronik eşya satan (Halk dilinde Bulgar pazarı dediğimiz), 
metalik ve elektronik parça satıcılar, tuhafiyeciler, oyuncakçılar, ayakkabıcılar 

pazar yerine alınmadı. Pazar yerine giriş - çıkışlar ayrı ayrı yerlerden, hijyen ve 
sosyal mesafe kurallarına göre yapıldı, Pazar yerine girişler Belediye Zabıta 
ekipleri tarafından teker, teker kontrol edilerek maskeli olarak yapıldı. Belediye 
Zabıta ekiplerinin çok dikkatli olduklarına ve vatandaşlara hijyenik ve nezaket 
kuralları çerçevesinde yol gösterici olark davrandıklarını, . Sokağa çıkma yasağı 
olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasaklıların pazar yerine sokulmadığını gördük.


