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DURSUNBEY MUHTARLAR DERNEĞİNİN
2. OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI.
OSMAN ESER, MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI OLDU.
2019 Yılında resmen kurularak faaliyete geçen
Dursunbey Muhtarlar derneğinin 2. olağan kongresi
yapıldı.
Kırsal mahalleleri İle, ilçeNİN merkez mahalleleri
toplamı 111 mahallesi bulunan ilçemizde, derneğe
kayıtlı olan, 60 Muhtarın katılımıyla gerçekleşen
kongrede, öncekİ başkan Osman Eser'in yaptığı
yönetim kurulu LİSTESİ seçimi kazanarak, Osman
Eser yeniden DURSUNBEY muhtarlar derneği başkanı
seçildi. Başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri
görevine başladı. Hayırlı olsun
MEHMET YARMA

Osaman Eser (Başkan)
MUTARLAR DERNEĞİ ASİL ÜYELERİ
1 -Mustafa çelik
2 - Mehmet Yaren
3 - Mehmet Yalçın

4 - Hasan İnan
5 - Muzaffer Karakoç
6 - Mehmet Çiçek

MEMUR ve emekli MAAŞ ZAMLARI
%25 İLE BAŞLADI %30'A ÇIKTI
 Tüik'e göre YILLIK
enflasyon % 64
 İTO'ya göre Yıllık
ENFLASYON % 93
 ANAR'a göre yıllık
enflasyon % 140
 Halkın Cebine göre
Enflasyon % 300
 Asgari üçrete
%55 zam yapıldı,
Memur ve emekliye
%30 Zam yapıldı

BOZDUR BOZDUR
HARCA
Bu zam yağmurunda, bu pahallılıkta bu zamlar kar gibi eriyip gider.
Maaşlara seçimlere yakın bir zam
daha gelebilir. Seçimleri bunlar
kazanırlarsa asgari ücrete, memur
ve emekli maaşlarına 2 yıl hiç zam
olmayabilir deniliyor.

DURSUNBEY BELEDİYESİ'NDEN İLÇEMİZDEKİ ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA AKÜLÜ ARABA.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık ekipleri, ilçemizin dört bir yanında yaşayan engelli
vatandaşlarımıza akülü engelsiz araçlarını ulaştırmaya devam ediyor...
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VETBÜS OCAK AYI PROGRAMI
AÇIKLANDI.

Dursunbey Beşlediyesinden yapılan açıklama şöyle Ocak ayı programı kapsamında 6 Ocak Cuma günü İlçemiz Kent Meydanında VETBÜS 10.00-16.00 saatleri
arası can dostlarımıza şifa dağıtacaktır…

ilçemizde yine bir
traktör kazası
sürücü ağır yaralı
Dursunbey'in Çiftçi Mahallesi, Çınarlıpınar mevkisindeki kazada
devrilen traktörünün altında kalarak yaralanan sürücü
hastaneye kaldırıldı.
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Dursunbey Metruk
Binalardan Kurtuluyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçemiz genelindeki tehlike arz eden metruk binaları yıkıp, olumsuz durumların önüne geçiyor.
Son 2 yılda 35 metruk binanın yıkımın gerçekleştiren ekipleri, önümüzdeki süreçte Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca tespit edilen metruk binaların yıkımına
devam edecek...
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Balıkesir Büyükşehir
kara kışı karşılamaya
hazırLANIYOR

Balıkesir sanayisi İhracatta
tüm zamanların rekorunu kırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 539 araç, bin 399 personel ile bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde tüm zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek tüm aksilikler için gerekli önlemleri aldı.
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan tüm birimler, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Vatandaşların olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmesi için; teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri alan Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava koşullarında dahi hizmetlerini aralıksız
sürdürebilecek.
539 ARAÇ, BİN 399 PERSONEL
Her yıl olduğu gibi bu yılda kışa hazır olduklarını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Daire Başkanı
Halil Yılmaz, “İlimizden ilçelerimize, kırsal mahallerimize kadar en yaygın ve en
güçlü teşkilat olarak güçlü bir şekilde kışa hazırız. Toplamda 539 araç, bin 399
personel ile bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.
Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli
önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında
kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.
CAN DOSTLARIMIZIN DA YANINDAYIZ
Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri
bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp yardım talebinde bulunabilirler. Dört
mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış
şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.

TÜVTÜRK 2023 araç
muayene ücretleri
açıklandı

2023 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan zamla birlikte araç muayene ücreti 1.130,40 TL'ye yükseldi.
Araç muayenesi tüm araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken işlemler arasında yer alıyor.
Araç sahipleri araçlarını TÜVTÜRK tesislerinde muayene ettiriyorlar.
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor.
Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi.
%122 oranında zam geldi
2023 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına %122'ye yakın oranında zam geldi.
1.130,40 TL oldu
Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel
amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar,
1.130,40 TL ücret ödeyecek.
Büyük araçlar 1.528,10 TL ödeyecek
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri belli oldu #1
Muayene yaptırmama cezası da arttı
Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yapılan yeniden değerleme oranıyla birlikte arttıç
Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951
TL'ye yükseldi.

Tel. : 662 19 85 - 662 62 62
Adres: Cebeci Mh. Sipahi Sk. No: 1/A
DURSUNBEY/BALIKESİR

hakimiyetgazetesi@windowslive.com
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Aralık ayı Balıkesir ihracatı, geçen yılın aynı ayına
göre %3 artarak 86 milyon dolar gerçekleşti. Böylece 2022 yılı toplam rakamı yüzde 17 artış kaydederek 934 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların
rekorunu kırdı. Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula,
"Balıkesir firmaların ülke ekonomisine sağladıkları
katma değer Cumhuriyetin 100. yılında da artarak
devam edecektir" dedi.
BATO RAKAMLARI AÇIKLADI
BALIKESİR Ticaret Odası (BATO) 2022 yılının Aralık ayı 2022 yılı toplam ihracat
verilerini açıkladı. Rakamlar, 2022'deki 1 milyar hedefine çok yaklaşıldığını ortaya koydu.
BATO'nun açıkladığı Aralık ayı Balıkesir ihracat verileri, geçtiğimiz yılın aynı
ayına göre yaklaşık %3 artış kaydederek, 86 milyon dolar seviyesine ulaştı.
2022 yılı toplam rakamı ise yüzde 17 artarak 934 milyon dolara ulaştı ve tüm
zamanların rekorunu kırdı.
İSPANYA SÜRPRİZ YAPTI
Sektör sıralamasında elektrik-elektronik, ülke sıralamasında ise İspanya ilk sırada yer aldı. Balıkesir'den İspanya'ya geçen Aralık ayında 12 milyon 862 bin
dolarlık ürün gönderildi.
IRAK 2. SIRADA
Son 10 yıldır en fazla ihraç ürünü gönderilen Irak ise bu kez ikinci sırada yer
aldı. Balıkesir'in firmaları Irak'a 11 milyon 958 bin dolarlık ürün sattı.
POLONYA, ABD, İSRAİL...
Balıkesir'in en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 5'teki diğer üç ülkeyi ise, 7.4
milyon dolar ile Polonya, 6 milyon 953 bin dolarla Amerika ve 5 milyon 26 bin
dolarla İsrail aldı.
TÜM ZAMANLARIN REKORU
BALIKESİR 2020'de 619 milyon dolarlık ihracatını 2021'de 794 milyon dolara
taşımıştı. 2022 rakamı ise yüzde 17 artarak 934 milyon dolara ulaştı ve tüm
zamanların rekorunu kırdı.
Balıkesir böylece 1 milyar dolar hedefini çok ay bir oranla ıskalasa da açıklanan veriler il ekonomisin geldiği nokta açısından memnuniyet yarattı.
RAHMİ KULA : BALIKESİR'İN ÖNÜ AÇIK
Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, "Balıkesir ihracat rakamları ele alındığında,
2022 yılında ihracatımız 2021 yılına göre yüzde 17 artarak 934 milyon dolar
seviyesinde gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Başta organize sanayi bölgemiz olarak üzere diğer ilçelerimizdeki yatıımlarla giderek
güçlenen ve büyüyen Balıkesir firmaların ülke ekonomisine sağladıkları katma
değer Cumhuriyetin 100. yılında da artarak devam edecektir" dedi.

Zemheri ne zaman
başlıyor,
kaç gün sürer?

Zemheri, çok soğuk geçen kış dönemi için Anadolu'da yaygın olarak kullanılan
bir tabir. Diğer ifadeyle 'karakış' da denebilir. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar
yağışı görülmesiyle "zemheri kışı" nedir araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki
Zemheri ne zaman, hangi ayda başlıyor, kaç gün sürer? İşte 2023 Zemheri ayı
başlangıcı...
Zemheri, karakışı ifade eder. Halk arasında kış ayının en soğuk olduğu dönem
için kullanılır.
ZEMHERİ NE ZAMAN?
Karakış da denen zemheri ayı, 22 Aralık'ta başlıyor.
Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır.
17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Zemheri
Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.
ZEMHERİ NE KADAR, KAÇ GÜN SÜRER?
Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsıyor.

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

: 1 T.L.

DURSUNBEY HAKİMİYET MATBAASI
TESİSLERİNDE DİZİLMİŞ VE BASILMIŞTIR

SAHİBİ : MEHMET YARMA
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
HATİCE YERLİTÜRK
EDİTÖR
İ. HÜSEYİN GÜLER
MUHABİRLER
CEMAL BAKIR
İSMAİL DEMİRHAN
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İYİ PARTİ BALIKESİR'DE 20 İLÇE KONGRESİNİ TAMAMLADI.

İYİ PARTİ BALIKESİR İL KONGRESİ 29 OCAK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK.
ŞU ANDA SEZAİ DUMAN İL BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI RESMEN
AÇIKLARKen, HASAN FEHMİ YÖRÜK VE METİN ÖZPINAR'INDA
İL BAŞKANI ADAYI OLABİLECEKLERİ SÖYLENİYOR.

Sezai Duman
İYİ Parti'nin Ankara'da genel idare kurulunda aldığı karara göre, Ekim ayında
başlayan ilçe kongreleri tamamlandı ve İl kongreleri yapılmaya başlandı. Daha
önce 15 Ocakta yapılması planlanan Balıkesir il kongresi, değişiklik yapılarak 29
Ocak Pazar gününe ertelendi. Balıkesir il başkanlığına aday olduğunu ilk açılayan
şuandaki yönetim kurulu üyesi, siyasi işler ve mahalli idareler il başkan yardımcısı
Sezai Duman oldu. Sezai Duman Adaylığını geçtiğimiz Cuma günü, Cuma namazından sonra il başkanlığında basın mensuplarının ve partide hazır bulunan
partili arkadaşlarının önünde kısa bir konuşma yaparak yaptı. İl Başkanlığı adaylığını resmen açıklayan Sezai Duman'ın birinci tur 20 ilçe gezilerini tamamladığı
belirtildi. İki buçuk yıldan bu yana il başkanlığına aday olmaya hazırlanan eski

Hasan Fehmi Yörük

Metin Özpınar

teşkilat başkanı Hakan Göre'nin genel merkezde görevlendirilecek olması nedeniyle , yerine Hasan Fehmi Yörük veya İYİ Parti BBB Meclis üyesi Metin Özpınar'ın
adaylıklarının düşünüldüğü söyleniyor. İl başkanı adaylığını açıklamayı düşünen
Hasan Fehmi Yörük'ün, görüşlerini almak için ilçe başkanlarını ziyaret etmeye
beşladığı belirtildi. İYİ Parti camiası, partilerinin başına gelecek yeni il başkanlarının etrafında kenetlenerek birlik beraberli içinde, 2023 Milletvekilliği ve 2024
mahalli idareler seçimlerinde Balıkesir'de zafer kazanacaklarını, 4 - 5 Milletvekili
ve en az 10 Belediye Başkanlığını alacaklarını söylüyorlar. Her iyi Partilinin gözünde zafer güneşinin doğduğu görülüyor, yüzleri gülüyor.
				
		
Haber: MEHMET YARMA

HERGÜN GELEN ZAMLARA İNAT, DEMET PİDE DE,
UCUZLUK VE LEZZET BİR ARADA.BÜYÜK İNDİRİMLERLE
BELEDİYE PARKI KARŞISINDA HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN
TEL. : 0266 662 67 37 - 662 67 97 - 0 542 790 51 63

