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İlçemizin  genç kaymakamı Emrullah Temizkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi
Elazığ depreminde geçici görevle gittiği bölgede hayatın normale döndürülme-
si çalışmalarında görev alan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi. Kaymakam 
Temizkan ödülünü, Vali Yazıcı'dan aldı.
Elazığ depremindeki görevlerinde gösterdiği takdire şayan başarılarından dolayı 
ödüle layık görülen Temizkan, kendisini belgeyle onurlandıran ve emeklerini kıy-
metlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen başarı belgesinde şu 
ifadeler yer aldı: "24.01.2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli 
deprem sonrası afetten etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanma-
sı, kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi ve bölgede hayatın normale 
döndürülmesi konusunda göstermiş olduğunuz özveri, üstün gayret ve fedakâr-
ca, çalışmalarınızdan dolayı sizi başarı belgesi ile ödüllendiriyor, başarılarınızın 
artarak devamını diliyorum."                                                                 Devamı 5. Sayfada

korona salgın hastalığı nedeniyle, dünyadaki tüm 
islam ülkeleri ve biz, ilk defa, tarihe not düşülecek, 

bayram namazsız, ziyaretsiz, yüz yüze bayramlaşmasız 
yasaklı, kontrollü, ramazan bayramı kutladık.

23 - 24 - 25 - 26 mayıs cumartesi, Pazar, Pazartesi, salı 
arefe günü dahil bayramın üÇ günü tüm türkiye'nin 

81 ilinde, sokağa Çıkma yasağı uygulandı.

YIllArdIr AlIşIlA gElMişin dIşIndA boMboş CAddE vE SoKAKlArdA SESSiz SEdASIz bUrUK bir bAYrAM gEçirdiK.                 Devamı 6. Sayfada
bElEdiYE PArKI SiPAHi SoKAK ASMAAlTI dEvlET CAddESi

dursunbey kaymakamına 
soylu'dan başarı belgesi nAMAz KIlInACAK vEr EK MEKAn

Vakıf Cami Bahçesi Cami arkası Yanı yol

Ertuğrulgazi Camii Bahçesi Yol

Hilal Camii Bahçesi

Yeni Camii Bahçesi Cami Yanı Yol

Esentepe Camii Bahçesi Cami Önü Yol

Yavuz Selim Camii Bahçesi Cami Önü Yol

Hacı Hüseyin Camii Bahçesi Cami Önü Yol- Park

Topatılan Camii Bahçesi Cami önü- Yanı Yol

Güven Camii Bahçesi

Çarşı Camii Bahçesi Yan-Arka Yollar

Eğinli Camii Bahçesi

Suçıktı Camii Bahçesi

Çalıköy Camii Bahçesi

Yunus emre Camii Bahçesi

Yeni Sanayi Camii Bahçesi

İstasyon Camii Bahçesi

Kuyualan Camii Bahçesi

Saz Mesire Yeri Araç Park Alanı

Kent Meydanı

Dursunbey MTAL (Endüstri 
Meslek) Bahçesi Eski Hastane Karşısı

İmam Hatip Ortaokulu 
Önü-Bahçesi Çalca Camii Mevkii

Farabi MTAL 
(Sağlık lisesi Bahçesi)

Çardaklı çeşme camii 
mevkii

dUrSUnbEY HIFzISIHHA KUrUlU KArArInA gÖrE
nAMAzA gElECEKlErin 

EvdE AbdEST AlArAK KEndi SECCAdElErini YAnlArIndA 
gETirMElErini

 vE bElirlEnEn KUrAllArA UYMAlArI gErEKiYor
KArTon, HAlIFlEKS vb. şEYlEr KAbUl EdilMEYECEKTir Devamı 4 te 

SAlgIn HASTAlIK nEdEniYlE, 16 MArTTA KAPAnAn CAMilErdE, 70 gÜn 
SonrA 29 MAYIS TA ilK dEFA, KonTrollÜ CUMA nAMAzI KIlInACAK.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının 
Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın idam edilişi “27 Mayıs darbesi Türkiye’de 
ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir 
edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde anti-demokratik 
müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zamanda Türk siyasi tarihinde 
kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e muhtıralar, askeri 
kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. 
Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının 
yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye 
Cumhuriyeti’nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam 
edilmesi, DP Mİlletvekillerinin Yassıadada hapsedilmesidir, İstiklal savaşı 
kahramanı 3. cumhurbaşkanımız Celal Bayarın, hücre hapsinde intihar etme 
seviyesine getirecek şekilde işkence görmesidir,  yurt capın birçok demokrat 
partiliye siz  ikinci sınıf kuyruk vatandaşsınız denilerek hapishanelere 
atılmasıdır.
(RAHMETLİ DAYIM, DP OLDUĞU İÇİN HAPSE ATILMIŞ, RAHMETLİ ANNEM'DE  
ABİM  NE OLACAK DİYE GÜNLERCE AĞLAMIŞTI.) “Demokrasi şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yad ediyoruz” Ruhları Şad, Mekanları cennet olsun.
Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan, insan odaklı 
hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve 
çalışma arkadaşlarının çığır açan icraatlarının bazı çevreleri rahatsız etti 
Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı 
operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah 
zoruyla görevden alınmasıyla başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri 
mesnetsiz dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar merciinde vesayetçi 
vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan 
mahkemede aylarca süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan 
taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına 
dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır.
Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere 
tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını 
unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 
15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe 
dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle 
anıyoruz.    MEHMET YARMA

KAYIP
Sicil no CH 200669489 No'lu İngenico marka yazarkasa post cihazımın 

ruhsatı kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Ahmet Kocabıyık - Dursunbey / BALIKESİİR

bir zamanlar 
27 mayıs demokrasi bayramı 

olarak kutlanırdı.
27 mayıs'ın hüznünü ve 

sızısını yıllarca unutmadık.

27 mayıs 1960'ta idam edilen 
üÇ demokrasi şehidi,

ruhlarınız şad, mekanlarınız 
cennet olsun işaallah.

AdnAn 
MEndErES

F. rÜşTÜ
zorlU

HASAn
 PolATKAn

mekke'de hayat, 
2 aşamada normalleşecek
Riyad yönetimi, Mekke'de 2 aşamalı olarak koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeyi 
ve normal hayata dönmeyi planlıyor.
Mekke'de hayat, 2 aşamada normalleşecek
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, pazar gününden itibaren Mekke'de normal 
hayata dönmek için uygulanacak iki aşamalı normalleşme planını açıkladı.

ilK AşAMA 3 HAFTA SÜrECEK
İlk aşamanın 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak 3 hafta süreceği kaydedilen 
açıklamada, ilk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 
saatleri arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

KAbE'dE CEMAATlE nAMAz, ÖnlEMlEr AlInACAK KIlInACAK
Açıklamada, Mescid-i Haram'da cuma namazı başta olmak üzere cemaat 
namazlarının, mevcut sağlık önlemleri doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

iKinCi AşAMA
İkinci aşamaya 21 Haziran'dan sonra geçileceği ifade edilen açıklamada, bu 
kapsamda da 06.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verileceği 
kaydedildi.

Açıklamada, berberler ve kuaförler gibi sosyal mesafenin uygulanamadığı 
mekanların faaliyetlerine izin verilmemesi, düğün ve cenaze gibi durumlarda en 
fazla 50 kişinin toplanmasına izin verilmesi yönünde kararlar alındığı aktarıldı.
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Balıkesir'de yapılan uygulamada kuralları ihlal ettiği tespit edilen 468 araç 
sürücüsüne 258 bin 711 lira para cezası kesild
     

PoliS EKiPlEri TrAFiK UYgUlAMASI YAPTI
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı tarfik ekipleri, Balıkesir İl genelinde "Trafik 
Uygulaması" gerçekleştirdi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, 
yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları 
önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, 23-24 Mayıs'ta il 
genelinde eş zamanlı "Trafik Uygulaması" yaparak bin 983 aracı denetledi. 

Ekiplerin kontrolü sonucu 40 araç trafikten men edilirken 468 araç sürücüsüne  
258 bin 711 lira para cezası kesildi. 

balıkesir'de araÇ 
sahiPlerine ceza yağdı

balıkesirliyle 
konuşurken bilmeniz 

gereken 13 kelime
Balıkesir; Ege ve Marmara'nın incisi.. Türkiye'yi Doyuran İl. Eşsiz tarihi, doğası, 
denizi.. Merkezi, Körfezi ve Marmarası.. Üç farklı kültürün barındığı Büyükşehir.. 
İnsanlarının kendine özgü şivesi ve sadece kendine has kelimeleri var.
       
Balıkesir'e yolunuz düştüğünüzde bir Balıkesirliyle konuşurken kendinizi turist 
gibi hissedebilir, "ne demek istedi bu acaba" diye kendinize sorabilirsiniz. Bunun 
için sizi düşünen Balıkesirli kardeşiniz Salih Erkam Ocaktan, Balıkesirliler'in 
sıklıkla kullandığı 13 kelimeyi bir araya topladı.. Sosyal medyada paylaşım 
rekorları kıran o13 kelime şöyle:

 Balıkesir'e gerek okul için gerekse başka sebeplerden dolayı yolu 
düşenlerdenseniz, sıklıkla "HA?" tepkisini vermeniz çok mümkün. 
İçeriğimizdeki kelimelerin anlamlarını bilmeniz sizi bir Balıkesirli ile konuşurken 
turist gibi hissetmekten kurtaracaktır.

1. Sağdıç (Sadıç)
Erkeklerin birbirlerine kanka, kardeş, bro diye hitap ettiği pek görülmez. Tabii 
eğer kız arkadaşları yanlarında değilse.
 
2. Yalım
Galiba anlamında kullanılır. Gençler arasında kullanımı az olsa da, yaşlılar için 
vazgeçilmez kelimelerden biridir.
 
3. zere
Boşuna, boş yere anlamında kullanılsa da Balıkesir'de "Demek öyle ha! Ben de 
diyorum..."  anlamında kullanılır. 
- Zere kimse gelmedi yanıma.

4. vere
Sürekli anlamında kullanılır. 
- Vere konuşuyo bu çocuk.

5. Kız bilader
Kız birader de değildir, biladerdir o. Söylemine başka bir yerde rastlanmayan, 
duyunca "Kız mı birader?" diye tepki vermeniz normal olan durumdur.

6. Sümdüklenmek
Bir işi yaparken ağırdan almak, oyalanmak. 
- Yarım saattir sümdüklenip duruyon, bak düğüne geç kalcez.
 
7. Uyuntu
Bu ise sümdüklenen kişinin özel adıdır. 
- Ya uyuntu ya, yarım saattir çıkamadın evden.
 
8. Te
Bir Balıkesirlinin ağzına acayip derecede yakışır. İşaret amacıyla kullanılır.
- Te orda bak bi tane taş vaa.
 
9. geti ge
Getir gel denmez, "Geti ge" dir o. 
- Şu govayı geti ge bakam.
 
10. bakalak olmak
Göz kulak olmak anlamında kullanılır.
- Şu dükkana 2 dakka bakalak ol da bi yere gidip gelem.
 
11. Kovalak
Balıkesirlileri anlama kılavuzu bir kitap olsa altın harfl erle yazılacak bir kelimedir. 
Görmemiş anlamında kullanılır.

12. Kalaba
Yalnızca Balıkesir'de kalabalık yerine "kalaba" denir.
 
13. Mısmıl
Düzgün anlamında kullanılır.
 
Ve bonus kelimemiz: Bakam
Bir Balıkesirlinin lugatından çıkarsanız cümle kuramayacak hale gelir. O derece 
önemli bir kelimedir. Ve Balıkesir'e geldiğinizde en çabuk alışacağınız kelime 
kendisidir, zira kullanım alanı çok geniştir.

balıkesirliyle 

mehmet birol şahin’den 
alaca mescit 

meydanı Önerisi
Zağnos Paşa Camii çev-
resi ve Karesi Meydanı 
projesinin yaşama geçi-
rilmesi beklenirken, bir 
meydan önerisi daha 
geldi. AK Partili Büyük-
şehir Meclis Üyesi Av. 
Mehmet Birol Şahin, 
Balıkesir milli mücade-
lesinin başlangıç nok-
tası olan, Balıkesir tarihi 
açısından en önemli 
mekanların başında 
gelen Alaca Mescit’in 

çevresinin açılması ve bu bölgenin kent tarihine yakışacak bir meydana dö-
nüştürülmesini önerdi.

Alaca Mescit’i çevreleyen yapılar nedeniyle tarihi mekanın görülmez hale 
geldiğine dikkat çeken Şahin, “Alaca Mescit Meydanı, şu anda Karesi Meyda-
nı’ndan daha öncelikli olmalı” dedi.

Konuyla ilgili paylaştığı haberde gerekçelerini sıralayan Şahin, Erzurum ve Si-
vas kongrelerinin yapıldığı mekanların çevresindeki düzenlemeleri gösteren 
fotoğrafl arla Alaca mescit’in durumunu da kıyasladı.

Şahin “Balıkesir ZAĞNOS PAŞA MEYDANI’ndan daha önemli bir Meydanı gün-
deme alıp gerçekleştirmesi gerekir: ALACA MESCİT MEYDANI… Kuvayı Mil-
liye’nin Başkenti Balıkesir ise İstiklâl Madalyası Balıkesir’in hakkı ise, gerçek-
ten Balıkesir Kuvayı Milliye Şehri ise ALACA MESCİT MEYDANI zorunluluktur, 
mevcut haliyle bırakılamaz” dedi.
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balıkesir'de kuva-i 
milliye'nin 101. yılı 

kutlandı

Kurtuluş hareketinin ilk kıvılcımlarının atıldığı Balıkesir'de Kuvayi Milliye Günü 
çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuvayi Milliye Anıtı'na Türkiye Haritalı Çelengi sunumu ile başlayan program saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini 
anlatan şiirlerin okunduktan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Kuvayi Milliye Günü ile ilgili konuşmasını gerçekleştirdi.

Kuvayi Milliye gününün tüm Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak millet meşalesinin 
yakıldığı gün olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz istiklaline tutkuyla bağlı olan tüm Balıkesirlilerin Kuvayi Milliye Günü'nü 
kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi; “Bugün 16 Mayıs. Balıkesir Kuvayi Milliyesinin can bulduğu gündür. 
Tüm Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak millet meşalesinin yakıldığı gündür. 15 
Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal haberleri Balıkesir'e gelmiş, 16 Mayısta 
düşman kuvvetlerine karşı Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantıları yapılmış ve 
“ vatan bir bütündür parçalanamaz” kararı verilmiştir. Halkın millî duygularının 
bir sonucu olarak ortaya çıkan ve gönüllülük esasına göre başlayan bu hareket 
Kuvayi Milliye Hareketi'dir.

Değerli Hemşehrilerim; Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantıları ile düşünce 
safhası oluşan Kuvayi Milliye Hareketi düzenlenen 5 kongreyle olgunlaşmış, sivil-
asker işbirliği ile topyekün mücadeleye girilmiş ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır. 
İşte bütün bu insanları bir araya getiren, “Vatanım! Ha ekmeğini yemişim, ha 
uğrunda kurşun” dedirten Kuvayi Milliye ruhudur. Bu ruh, her türlü imkânsızlık 
içinde canlarını ortaya koyarak vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın 
ruhudur. Ve Millî Mücadele bu ruhla verilmiş, İstiklal Harbi bu ruhla kazanılmıştır. 
Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Balıkesir ve çevresinde Kaymakam İbrahim Ethem 
Akıncı ve parti pehlivan yönetiminde Sındırgı Dağları'nda başlayan çete hareketi, 
kısa zamanda Gönen Dağları'nda Nuri Efe, Edremit Dağları'nda Akça ve Dalkıran 
Mehmet Efeler, İvrindi Dağları'nda Koca Müdür, Tevfik Bey kumandasındaki 
müfrezeleriyle birleşerek Yunanlılar'a ağır kayıplar verdirdiler. Bu harekât 
Yunan cephesi gerisinde yürütülen tek çete hareketiydi.Her parçası kanla dolu, 
savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir'in başlatmış olduğu bu bölgesel 
savunmadan feyz almış ve Milli Mücadele'nin devleşen ili olarak tarihteki yerini 
almıştır.Kuvayi Milliye ateşini yakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en 
büyük rolü oynayan kahramanlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bilinciyle, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm milli mücadele 
kahramanlarımızı, vatanı ve kutsal değerleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme 
yürümüş tüm kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anar, istiklaline 
tutkuyla bağlı olan tüm Balıkesirli hemşehrilerimizin Kuvayi Milliye Günü'nü 
kutlarım” dedi.

Törene Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal 
Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gaziler, askeri ve siyasi 
erkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Anıttaki program toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.

2020 yılı başından bu yana Dünyanın kabusuna dönüşen korona virüsü tedbirle-
ri kapsamında 16 Mart'ta toplu ibadetlere kapatılan camiler 29 Mayıs'ta kılınacak 
cuma namazıyla yeniden açılacak.
       
Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan “İftarı Beklerken” programına konuk olan 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “29 Mayıs’ta camilerimize kavuşacağız, 
hasret ve özlem bitecek” dedi.

Erbaş, camilerde alınacak tedbirlerin İçişleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapı-
lacak toplantının ardından netlik kazanacağını ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs 
Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, 
şunları söyledi: 

“29 Mayıs’tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlaya-
cağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, 
Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapaca-
ğız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşları-
mızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz.

Görüyorum, gerçekten cami için, Cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey, bu se-
vindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben 
buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına 
bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum, gece, gündüz 
demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu.”

Resmi bir açıklama yapılmasa da camiye geleceklerin abdestlerini evde alıp ken-
di seccadelerini getirmeleri ve namaz için cami içleri yerine avluların tercih edil-
mesinin alınacak tedbirler arasında yer alması öngörülüyor.

salgın hastalık nedeniyle 
16 martta kaPanan 

camilerde 70 gün sonra 
29 mayıs ta ilk defa 

kontrollü cuma namazı 
kılınacak
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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

SAHibi : MEHMET YArMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HATiCE YErliTÜrK
EdiTÖr

İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHAbirlEr

İSMAİL DEMİRHAN
ZUHAL YARMA - TUĞÇE ADAK

CUMA GÜNLERİ ÇIKAN SİYASİ GAZETE

DURSUNBEY BELEDİYESİNİN RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ BİTİRMEYİ HEDEFLEDİĞİ ÇEVREYOLU PEYZAJ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ÇİMLEME ÇALIŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 7000 M2’DEN OLUŞAN ESENTEPE BÖLGESİNDEKİ REFÜJÜN 5000 M2’Sİ ÇİM ALAN OLARAK PLANLANIRKEN, ÇALIŞMALAR BELEDİYE PARK VE 
BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SÜRDÜRÜLÜYOR...

Çevre yolu düzenlemesi devam ediyor

İlçemizin  genç kaymakamı Emrullah Temizkan, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi
Elazığ depreminde geçici görevle gittiği bölgede hayatın normale dön-
dürülmesi çalışmalarında görev alan Dursunbey Kaymakamı Emrullah 
Temizkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Başarı Belgesi" ile 
ödüllendirildi. Kaymakam Temizkan ödülünü, Vali Yazıcı'dan aldı.
Elazığ depremindeki görevlerinde gösterdiği takdire şayan başarılarından 
dolayı ödüle layık görülen Temizkan, kendisini belgeyle onurlandıran ve 
emeklerini kıymetlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını 
sundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen başarı belgesin-
de şu ifadeler yer aldı: "24.01.2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice 

merkezli deprem sonrası afetten etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları-
nın karşılanması, kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi ve böl-
gede hayatın normale döndürülmesi konusunda göstermiş olduğunuz 
özveri, üstün gayret ve fedakârca, çalışmalarınızdan dolayı sizi başarı bel-
gesi ile ödüllendiriyor, başarılarınızın artarak 
MÜLKİ İDARE AMİRLERİ OLARAK VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN 
YANINDAYIZ
Vali Ersin Yazıcı da, Kaymakam Emrullah Temizkan'a Elazığ depreminde 
geçici görevle gittiği bölgede gerçekleştirdikleri başarılı hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti.
"Mülki idare amirleri olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifa-
desini kullanan Vali Yazıcı, "Mülki idare amirlerimiz, toplumumuzun tüm 
kesimlerinin sorunlarını, dertlerini dinleyen görevlilerdir. Bu anlamda tüm 
görev yaptığımız yerlerde bütün arkadaşlarımız, vali yardımcısı arkadaşla-
rımız, kaymakamlarımız bu hassasiyetle görev yapmalıdırlar. Devletimizi 
temsil eden idarecilerimiz, devlet ile vatandaşlarımız arasındaki bağları 
güçlendirme görevini üstlenmişlerdir. Ülkemizin yarınlara daha güçlü bir 
ülke olarak girmesine katkı sağlayacak şekilde çalışmalıyız. Vatandaşları-
mızın kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini temin etmek, ihtiyaç-
larını, zamanında, onları rahatsız etmeden giderebilmek ve devletimizin 
şefkatini, hoşgörüsünü ve adaletini kendilerine hissettirmek en önemli 
vazifemizdir. Mülki idare amirleri olarak vatandaşlarımızın her zaman ya-
nındayız. Mülki idare amirlerimizin görev bölgelerinde gerçekleştirilen fa-
aliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halkımıza liderlik yapma-
ları ülkemizin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşımaktadır." 
ifadelerini kullandı. devamını diliyorum."                                                              

dursunbey kaymakamı, emrullah temizkan'a 
  iÇişleri bakanı süleyman soylu'dan 

başarı belgesi
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Dursunbey Kızılay temsilciliği Ramazan ayında İlçede ki faaliyetlerini arttırarak 
vefa sosyal destek gruplarına destek verdi. Dursunbey'de faaliyetlerini her geçen 
gün arttıran Dursunbey Kızılay Temsilciliği, Ramazan ayı ve pandemi dönemi içe-
risinde vefa sosyal destek gruplarına destek vererek gıda ve giyim yardımlarını 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dursunbey Belediyesi ile koordineli hareket eden Kı-
zılay temsilciliği Ramazan ayında evlerinde yalnız yaşayan ve yemek ihtiyaçlarını 
karşılayamayan vatandaşlara 7 gün boyunca iftariyelik sıcak yemek ikramında 
bulundu. Ayırca ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi kıyafet des-
teğinde bulunan Kızılay pandemi sürecinde vefa sosyal destek grubundan çeşitli 

taleplerde bulunan vatandaşlarında yardımına koştu. Çalışmalar hakkında bilgi 
veren Dursunbey Kızılay Temsilcisi Fahri Bahçavan Türk Kızılay'ı olarak Dursun-
bey Kaymakamlığı ve Dursunbey Belediyesi ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. 
Ramazan ayı içerisinde yemeklerini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kızı-
lay gönüllüleri ile birlikte bir hafta boyunca sıcak yemek verdiklerini ifade eden 
Fahri Bahçvan, 500 aileye'de Ramazan Bayramı vesilesi ile kıyafet desteğinde 
bulunduklarını ifade etti. Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Şükrü Güneş ve Kızılay 
Genel Başkanı Keren Kınık'a destekleri için teşekkür eden Bahçavan Kızılay'ın fa-
aliyetlerinin Dursunbey'de devam edeceğini ifade etti.

dursunbey kızılay temsilciliği ramazan ayı boyunca faal 
bir şekilde Çalışarak, vefa destek gurubuna yardımcı 

oldular. ihtiyaÇ sahiPlerine gıda yardımı yaPtılar

yıllardır alışıla gelmişin dışında bomboş cadde ve 
sokaklarda sessiz sedasız buruk bir bayram geÇirdik. 

KOLAY EMLAK.
ARSA
DAİRE

MÜSTAKİL EV
TARLA
BAHÇE

İŞYERİ ALIM   -SATIM
İŞLERİ.

DAİRE VE İŞ YERİ KİRALAMA
KOMİSYONCULUK,
GAYRİ MENKUL, 

ALIM SATIM İŞLERİ, 
DEĞERİ İLE ALINIR SATILIR.

0 266 662 11 86
0 532 341 84 15
0 536 919 44 68

KAMPANYALI KÖMÜR SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

0 507 678 46 06

çArşI CAMii   ÖnÜ HÜKÜMET KonAĞI ÖnÜ EMinbEY CAddESi bAlIK PAzArI


