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Büyükşehir, Balıkesir’i 
geleceğe hazırlıyor

Gazeteciler Cemiyeti
 Ramazan Demir’le devam

Gazeteciler Cemiyeti
 Ramazan Demir’le devam

BALIKESİR Gazeteciler Cemiyeti, genel 
kurulunda Ramazan Demir ve ekibi güveni 
tazeledi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’nın yönettiği 
kongreye olumsuz hava koşullarına rağmen 
katılımın yoğun olmasına dikkat çeken De-
mir, “Kuruluşunun 60. yılına ulaşan Cemi-
yeti yaşatacak olan bugün burada filizlenen 
aidiyet duygusudur” dedi.

-Büyükşehir, Balıkesir’i geleceğe 
hazırlıyor

--- Balıkesir’in geleceği emin ellerde
- Büyükşehir, sürdürülebilir bir kent inşa 
ediyor
20 ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla 
Balıkesir’i iklim değişikliğine dirençli bir 
hale getirmek amacıyla çalışmalarını hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi “Balıkesir 
İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hazırladı. 
Sürdürülebilir ve karbonsuz örnek bir şehir 
inşa etmek vizyonuyla hazırlanan plan kap-
samında Balıkesir, geleceğe daha güvenli 
ve temiz adımlarla ilerleyecek.

Balıkesir’i; 20 ilçesiyle birlikte iklim deği-
şikliğine dirençli, düşük maliyetli enerji 
sağlayan, herkes için sürdürülebilir ve 
karbonsuz örnek bir şehir yapmak amacıyla 
göreve geldiği ilk andan itibaren çalışma-
ları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın önderliğinde “Balıkesir İkim 
Değişikliği Eylem Planı” hazırlandı. 2020 
yılında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı olarak Çevre Koruma ve 
İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kuran 
Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çalışmala-
rına hız katarak şehrin “Sera Gazı Envanter 

Raporu”nu çıkarıp “Balıkesir İklim Deği-
şikliği Eylem Planı” aşamalarını sağlam bir 
zemine oturttu.
2030 YILINA KADAR YÜZDE 21 AZALACAK

Sürdürülebilir ve karbonsuz örnek bir şehir 
inşa etmek vizyonu ışığında, il ölçeğinde 
tüm salım kaynaklarını kapsayan gerçekçi 
bir hedef ortaya koyan Büyükşehir Bele-
diyesi, Türkiye’nin, INDC’si (Niyet Edilen 
Ulusal Katkı) dikkate alınarak uluslararası 
süreçlerde öngörülen hedef olarak belir-
lenen 2030 yılına kadar yüzde 21 artıştan 
azaltım sağlayacak. Belirli aralıklarla dü-
zenlenen çalıştaylar ile elde edilen bulgular, 
ilgili kurum ve paydaşlar ile değerlendi-
rilerek hazırlanan “Balıkesir Yerel İklim 
Değişikliği Planı” kapsamında; uluslararası 
Carbon Disclosure Project (CDP) platfor-
muna üye olan ve veri paylaşımı yapan 
Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda “Avru-
pa İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları 

Sözleşmesi”ni (Covenant of Mayors For 
Climate & Energy –EUROPE (CoM) imza-
layarak Birleşmiş Milletler tarafından da 
destekleniyor. Sözleşmeyle; sera gazı salı-
mını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını 
artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi 
konularda önemli adımlar atacak olan Bü-
yükşehir Belediyesi, iklim değişikliği azal-
tımına katkı sağlayacak birçok çalışmayı 
hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor.
ÇÖPTEN 110 BİN MEGAVAT ELEKTRİK 
ENERJİSİ ÜRETİLDİ
Vahşi depolama alanlarının ıslahı ve evsel 
atıkların rehabilite edilmesi ile ilgili çalışma-
larını aralıksız sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, düzenli depolama sahalarını tüm ilçe-
lere yayacak.                 devamı sayfa 5’de

SEÇİMLERE TEK LİSTEYLE 
GİDİLDİ İŞTE DEMİR BAŞKANLIĞINDA-

Kİ YENİ YÖNETİM
Genel kurulda seçimlere Ramazan Demir 
başkanlığındaki tek liste ile gidildi. Verilen 
önerge doğrultusunda seçimler açık oyla-
mayla yapıldı. tüzük hükümleri doğrultu-
sunda ayn ayrı oylamaya sunulan başkan 
ve kurullardan oluşan liste, genel kurulda 
hazır bulunan üyelerin tamanının oyunu 
aldı. 
Ramazan Demir başkanlığındaki  Gazete-
ciler Cemiyeti yönetim kurulunda, Hasan 
Hilmi Duyar (TSYD İl Temsilcisi), Doğan 
Alparslan (Radyo 10 sahibi), Hasan Cengiz 
Güneş (Spor Yazarı), Cengiz Cesur (Gö-
meç Postası sahibi), Ümit Babacan (Yaşam 
Gazetesi ve Mart TV sahibi), Hilmi Aykut 
Konya (Birlik Gazetesi sahibi), Metin Issız-
lar (Erdek Doğuş gazetesi sahibi), Miraç 
Kaya (Anadolu Ajansı Balıkesir Temsilcisi), 
Emrah Elmas (İhlas Haber Ajansı Körfez 
Temsilcisi) ve Ömer Kantarlıoğlu (Politika 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü) yer aldı. 
DENETİM KURULU
Rahmi Kireç (Balat gazetesi sahibi), 
Emrah Çakmak (Halkın Sesi gazetesi 
sahibi), Umut Sözen (Takip gazetesi 
sahibi.
 DİSİPLİN KURULU
Atilla Kaya (Haberçci Gazetesi Yazı İşle-
ri Müdürü), Ümit Ulus (Ekspres Gazetesi 
muhabiri), H. Suat Salgın (AA Ayvalık tesm-
silci)
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Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası 
Dursunbey’de gerçekleşti

DURSUNBEY BELEDİYESİ
 

Dursunbey Belediyesi 
Dursunbey Kros Duatlon yarışlarının ikinci eta-
bında Genç, Yıldız, M3 kategorilerinde yarışlar 
gerçekleşti. Saz ve Suçıktı arasında gerçekle-
şen yarışlarda 63 sporcu start aldı. 

Yarışların ödül törenine Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkan vekili Yasin Sagay, Bele-
diye Başkanımız Ramazan Bahçavan, Tür-
kiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram 
Yalçınkaya’da katıldı..

KEPSUT BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL CANKUL 
TOHÜM BİZDEN HASAT SİZDEN

Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası 
Dursunbey’de gerçekleşti
Türkiye Triatlon Federasyonu Kros 
Duatlonu Türkiye Şampiyonası finali 
Dursunbey’de gerçekleşti. Yarışmaya 
yüzlerce sporcu katıldı.
Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey 
Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 
kros duatlon yarışlarının ikincisi ger-
çekleşti. Saz mesire alanında düzen-
lenen yarışlarda, sporcular ilk olarak 
koşu, bisiklet parkuru ve yine koşu 
etabı ile yarışmayı tamamladı.
Yaklaşık 1.5 saat süren ilk yarışmanın 
elit erkekler kategorisinde Gökhan 
Uzuntaş, elit kadınlar kategorisinde 
Gülşah Bircan Akpınar, 20-24 yaş grubu 
erkeklerde Oğuz Ulaş, 25-29 yaş grubu 
erkeklerde Bilal Gün, 30-34 yaş grubu 
erkeklerde Onur Yiğit Yatak, 35-29 yaş 
grubu erkeklerde Ömer Altun, 40-44 yaş 
grubu kadınlarda Hande Coşkun, er-
keklerde Oleg Astanın, 45-49 yaş grubu 
erkeklerde Mehmet Yörük, 50-54 yaş 

grubu erkeklerde Gökhan Özkorkmaz, 
55-59 yaş grubu erkeklerde Mehmet 
Akarçay, 60-64 yaş grubu erkeklerde 
Bilal Toraman, 65-69 yaş grubu erkek-
lerde Nihat Topuz, 70-74 yaş grubu 
erkeklerde Ayhan Akbay birinci oldu.
Sabah etabının ardından gerçekleştiri-
len ödül töreninde Dursunbey Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan Türkiye 
Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram 
Yalçınkaya’y plaket takdim etti. Ödül 
töreninde konuşan Federasyon Baş-
kanı Yalçınkaya önümüzdeki yıl kros 
duatlon sayısını artırarak milli takım 
seçmelerini Dursunbey’de gerçekleşti-
receklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından sporculara 
protokol tarafından ödülleri takdim 
edildi. 45-49 yaş grubu erkeklerde 
şampiyonluğu elde eden Mehmet Yörük 
şampiyonluğunu kısa süre önce haya-
tını kaybeden down sendromlu oğlu 
Yiğit Yörük’e ithaf etti. Oğlunun resmini 
kürsüde açan Yörük duygu dolu anların 
yaşanmasına sebep oldu.

BAŞKAN İsmail Cankul 
“Tohum Bizden, Hasat 
Sizden” Kepsut Belediyesi 
olarak ilçemiz çiftçisine 
tohum desteğimiz başladı.
Dünyanın içinde bulundu-
ğu küresel gıda sıkıntısı 
hepimizi ilgilendiriyor. 
Bizler Tarım ve Hayvancı-
lık alanında çiftçimize her 
daim desteğimizi arttırarak 
geldik fakat bu küresel sı-
kıntılarda daha da fazla bu 
konuda çalışmamız ve üret-
memiz gerektiğini bir kez 

daha anladık. Belediyemiz 
ve KESPİT kooperatifimiz 
olarak tarım ve hayvancı-
lık yapan üreten çiftçimizi 
daha fazla desteklemeye 
devam edeceğiz. Geçtiği-
miz günlerde başlattığımız 
ve devam eden AŞI proje-
si çiftçimize büyük katkı 
sağlayacak, aynı zamanda 
bugün başlattığımız yeni 
proje ile ilçemizde üretim 
yapan çiftçilerimize Tohum 
desteğimiz ile üretime katkı 
sağlayacağız.
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DURSUNBEY BELEDİYESİ

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti GENEL KURULUMUZ YAPILDI YENİ DÖNEMİN 
EKİBİ BELLİ OLDU 
Konuşmasında önemli mesaj-
lar veren başkanımız Demir, 
“Yeni dünyada, sorumlu ha-
bercilik yapanlar, manipülas-
yondan uzak, elde edilebildiği 
ölçüde doğruyu okuyucuya 
aktaran, meslek ilkelerine 
sadık kalan, hakikatı arayan, 
hak ve halkı savunan, kale-
mini silah olarak görmeyen 
gazeteciler ayakta kalacak.” 
ifadeleriyle medyada yaşanan 
değişime dikkat çekti.

Gazeteciler Cemiyeti Ramazan Demir’le devam
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Selçuk Bayraktar, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutan-
lığı öğrencileriyle buluştu. 

 

Dursunbey Belediyesi 
Şampiyon Dursunbey Belediyesi
‘Dursunbey’de 12 Ay Spor’ projesi kapsa-
mında Mart ayında gerçekleşen  Voleybol 
turnuvasında final mücadelesi dün akşam 
geçekleşti. Dursunbey Belediyesi ile 657 
takımının karşı karşıya geldiği mücadelede 
3-1’lik set sonucu ile rakibini eleyen Dur-
sunbey Belediyesi takımı turnuvanın şampi-
yon oldu.
Turnuvada Gül takımı ile karşı karşıya gelen 
Keskin ekibi ise rakibini eleyerek turnuvada 
üçüncülüğü elde etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale De-
niz Zaferi Programı Gerçekleştirildi
       18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi programı Dursunbey Cumhuriyet 
Alanında yapılan çelenk sunma töreni ile baş-
ladı. Törene Kepsut Kaymakamı Dursunbey 
Kaymakam Vekili Altay KARADAĞ, Garnizon 
Komutanı Asb.Kd.Üçvş.Orhan KARAASLAN, 
Dursunbey Belediye Başkan Vekili Sadettin 
ASLAN, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, 
gaziler ve öğrenciler katıldı.
        18 Mart 2022 Cuma günü saat 10.15 ’da 
Atatürk büstü önüne Kaymakamlık, Garnizon 

Komutanlığı, 
Belediye Baş-
kanlığı çe-
lenkleri sırası 
ile konuldu, 1 
dakikalık saygı 
duruşu ve aka-
binde İstiklal 
Marşı’mızın 
okunmasıyla 

çelenk sunma töreni son buldu.
        Programın ardından 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesi-
lesiyle Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı 
salonunda Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi 
öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 
program ile devam etti.
        Şehit yakınları ile öğle yemeğinde birara-
ya gelindi.Çarşı Camiinde Kur’an-ı Kerim ve 
mevlid tilavetinin ardından kurum amirleri şehit 
mezarları ziyaret edilerek dua okundu. Program 
Gaziler Derneği ziyaret edilerek sona erdi.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz  MSÜ Kara Astsubay Mes-
lek Yüksek Okulu Komutanlığı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’dan başarı yolculuğu ile Bayraktar 
TB3 ve KIZILELMA üzerine hazırladıkları sunumu Milli Savunma Üniversitesi 
Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun da katılımı ile dinledik.

Selçuk Bayraktar, MSÜ Kara Astsubay Mes-
lek Yüksek Okulu Komutanlığı öğrencileriyle 
buluştu. 
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar MSÜ 
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutan-
lığı öğrencileriyle başarı yolculuğu ile Bayrak-
tar TB3, Milli Teknoloji Hamlesi ve KIZILELMA 
üzerine söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşiye Milli Savunma Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.
Söyleşinin ardından Selçuk Bayraktar ve bera-
berindekiler MSÜ Kara Astsubay Meslek Yük-
sek Okulu Komutanlığı öğrencilerinin yaptıkları 
çalışmaları inceledi. 
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Günün Ayeti
Geriye eli ermez, 

gücü yetmez çocuk-
lar bıraktıkları takdir-

de (halleri ne olur) 
diye korkacak olan-

lar (yetimlere haksız-
lık etmekten) korkup 
titresinler; Allah’tan 
sakınsınlar ve doğru 

söz söylesinler.
(Nisâ, 4/9)

Günün Hadisi
Dünyaya fazla bağ-
lanma ki Allah seni 
sevsin, insanların 

elindekilere göz dik-
me ki insanlar seni 

sevsin.
(İbn Mâce, “Zühd”, 1)

GÜNÜN DUASI
Rabbimiz! Muhakkak 
Sen geleceğinde asla 

şüphe olmayan bir 
günde insanları toplaya-
caksın. Şüphesiz Allah 

sözünden dönmez.
(Âl-i İmrân, 3/9)

BESMELE
“Rahmân ve Rahîm 

olan Allah’ın 
adıyla.”  

[Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önem-

li çalışmaya Pey-
gamber Efendimiz 
(s.a.s.) besmele ile 
yani Allah’ın adını 

anarak başlamamızı 
tavsiye etmektedir.

Besmele çekmek bir 
anlamda, çalışma-
larımızda Allah’ın 

yardımını istemektir.

-

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve 
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. 

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, 
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Cuma Hutbesi: “Çanakkale Zaferi: Bir Milletin Yeniden Dirilişi”
“Sonra Allah, 
Resûlü’nün ve mümin-
lerin üzerine iç huzuru 
ve güven duygusu veren 
rahmetini indirdi, ayrıca 
göremediğiniz ordular 
gönderdi ve o inkârcıları 
ağır bir yenilgiye uğrat-
tı. Kâfirlerin cezası işte 
budur!” (Tevbe, 9/26)
Muhterem Müslümanlar
Okuduğum ayet-i keri-

mede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sonra Allah, Resûlü’nün ve 
müminlerin üzerine iç huzuru ve güven duygusu veren rahmetini 
indirdi, ayrıca göremediğiniz ordular gönderdi ve o inkârcıları ağır 
bir yenilgiye uğrattı. Kâfirlerin cezası işte budur!”[1]
Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyu-
ruyor: “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin 
olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü 
itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve onlarca kez 
yeniden şehit olmayı ister.”[2]
Aziz Müminler!
Şanlı tarihimiz kahramanlık destanlarıyla doludur. Ecdadımız, i’lâ-
yi kelimetullah için nice beldeleri ve gönülleri fethetmiştir. İslam’ın 
izzetini, Müslümanların haysiyetini ve mukaddes değerlerini müda-
faa etmek için canından, cananından, bütün varından vazgeçmiştir. 
Ancak tarihin hiçbir döneminde özgürlüğünden ve bağımsızlığından 
ödün vermemiştir. Zulme rıza göstermemiş, zalime boyun eğmemiş-
tir.
İşte, bundan tam 107 yıl önce kazandığımız Çanakkale Zafe-
ri de, Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin iman, cesaret ve 
fedakârlığıyla verdiği eşsiz bir imtihanın, çetin bir mücadelenin 
adıdır. Annelerin dualarıyla cepheye koşan, vatanı uğruna canından 
geçmeyi canına minnet sayan kınalı kuzuların, dünya durdukça unu-
tulmayacak destanıdır.
Kıymetli Müslümanlar!
Çanakkale, zulmün ve küfrün her türlü imkân ve silahına karşın, 
iman dolu yüreklerin kıyâm ettiği, yerin ve göğün “Allah-u Ekber” 
nidalarıyla inlediği bir şahlanıştır.
Çanakkale, “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilâl 
uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!” dizelerinin vücut bulmuş hali, 
Allah yolunda cihad ve şehadet ruhudur.
Çanakkale, Anadolu’nun her evinden, Rumeli’nin her bölgesinden, 
İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir 
olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği 
ümmet olma şuurudur.
Çanakkale, düşman askerinin yarasını gömleğiyle saran, kendi 
yarasına ise toprak basan, kırbasındaki suyu düşmanıyla paylaşan 
kahraman Mehmetçiğin dünyaya öğrettiği İslam’ın savaş hukukudur.
Değerli Müminler!
Bugün bize düşen, Çanakkale’de şahlanan bu muazzam ruhu diri 
tutmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumak-
tır. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Ecdadımızın 
aziz hatırasına, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmaktır. 
Çanakkale Zaferi’nin ardındaki diriliş ruhunu gelecek nesillerimize 
aktarmaktır.
Bu vesileyle tarih boyunca hak ve hakikat uğruna canından geçen 
aziz şehitlerimizi, İstiklal ve istikbalimiz için mücadele eden kahra-
man gazilerimizi, hürmet, rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Hutbe-
mi Çanakkale şehitlerine ithaf edilen şu dizelerle bitiriyorum:

Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek…

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina Muham-
medin ve ala seyyidina Muhammed

“Allahümme salli ala seyyidina  
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed

‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri 
Peygambere salat ederler. Ey iman 
edenler, siz de ona salat edin ve 
tam bir teslimiyetle ona selam          
verin. ‘’( Ahzâb - 56 )

Peygamberimize Salavat 
Getirmek

         Ey Allah’ın Resûlü 
    Elfü elfi salatin ve elfü elfi 
  selamün aleyke Ya Habiballah

Binlerce salat ü selam      
Sana ey Allah’ın Sevgilisi 

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin 
aleyke ya Emîne vahyillah
                
   

Sana binlerce salat ü selam      
olsun ey Allah’ın vahyinin 

emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala ali seyyidina 
Muhammed
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Büyükşehir, Balıkesir’i geleceğe hazırlıyor
-Büyükşehir, Balıkesir’i geleceğe 
hazırlıyor
 

Balıkesir’in geleceği emin ellerde
 Mevcut vahşi depolama alanlarında rehabi-
lite çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi, toplanan katı atıkları ayrıştırarak Katı 
Atık Düzenli Depolama Sahasında işleyerek 
enerji üretiyor. 
Çöp gazından elektrik üretilen tesiste doğa-
ya metan gazı salımının önüne geçilerek bu 
güne kadar toplam 110 bin megavat elektrik 
enerjisi üretildi. Böylelikle, 55 milyon met-
reküp metan gazı yakılarak karbondioksite 
göre 28 kat daha zararlı olan bu gazın at-
mosfere salınımı engelleniyor.

GES’TEN YILLIK 700 BİN KİLOVAT 
ENERJİ ÜRETİLİYOR  

GES’TEN YILLIK 700 BİN KİLOVAT 

ENERJİ ÜRETİLİYOR
Kapalı pazar yerlerinin çatılarına fotovol-
taik güneş panelleri yerleştirerek enerji 
üretmeyi hedefleyen Büyükşehir, ilk ola-
rak Karizma Kapalı Pazar Yeri’ne kurulu-
munu sağladı. Proje kapsamında; kurulu 
gücü 450 kilovat olan tesiste yıllık 700 
bin kilovat enerji üretiliyor. İklim değişik-
liği ile mücadelenin en önemli basamak-
larından biri olan “Sıfır Atık” çalışmaları 
kapsamında “Pilot Sıfır Atık Uygulamala-
rı” ile “A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim 
Değişikliği Bilinçlendirme” projeleri de 
sürdürülerek atığın önüne geçiliyor.

TEMİZ ENERJİLİ OTOBÜSLERLE 
YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLANIYOR
Ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon 
azaltımını sağlamak amacıyla temiz 

enerjili sıkıştırılmış doğalgaz (GNC) ile 
çalışan 65 otobüsü araç filosuna dahil 
eden Büyükşehir Belediyesi diğer yakıt-
lara göre yüzde 90 daha az azot, yüzde 
15 daha az karbon monoksit içeriyor. 
Ayrıca CNG’li otobüsler; mazottan yüz-
de 30, benzinden yüzde 70, LPG’den 

de yüzde 40 daha çok tasarruf sağlıyor. 
“Bisiklet Dostu Şehir” için çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir, şehrin dört bir 
yanında bisikletlilere ulaşım kolaylığı 
sağlamak amacıyla bisiklet yolları oluş-
turuyor.
Edremit, Havran, Gömeç ve Nikita dere-
lerinde ıslah çalışmaları yaparak kirle-
ticilerin etkilerini azaltmak ve önlemek 
amacıyla denetimlerini gerçekleştiren 
Büyükşehir, bu sayede doğal kaynakla-
ra sahip çıkarak, iklim değişikliğinin ve 
çevresel kirleticilerin etkilerini azaltıyor.

-BM Genel Sekreteri Guterres’in 
Yardımcısı Maimunah Mohd Sha-
rif Uluslararası Toplantıda Yücel 
Yılmaz’ı anlattı.

---BM, Başkan Yılmaz’ı 45 ülkeye örnek gös-
terdi ---BM Genel Sekreter Yardımcısı
     Başkan Yılmaz’ı, 45 ülkeye örnek gösterdi 
---Balıkesir’de gençliğe yapılan
    yatırımlara BM’den alkış --Birleşmiş 
Milletler’den   Yücel Yılmaz’a alkış
---Yılmaz’ın gençlere verdiği
    değer dünyanın ilgisini çekti
BM Genel Sekreteri Guterres’in Yardımcı-
sı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah 
Mohd Sharif, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın gençlere ulusla-
rarası fırsatlar sunan yatırımlar yapmasını 
ve sporculara verdiği değeri 5. Etnospor 
Forumu’nda 45 ülkeden 140 üst düzey katı-
lımcıya örnek gösterdi.   
“Geleneksel Sporların İhyası” temasıyla 
Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası 5. 
Etnospor Forumu’nda Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın; gençle-
re ve spora verdiği değer, 45 ülkeden 140 
üst düzey katılımcıya BM Genel Sekreteri 

Guterres’in Yardımcısı ve UN Habitat İcra 
Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafın-
dan örnek gösterildi. Türkiye’den, Dünya 
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmed-
din Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıl-
dığı forumda; Azerbaycan, Gambiya, Nijer, 
Meksika, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Lübnan spor bakan yardımcıları ve birçok 
ülkeden üst düzey kişiler de yer aldı. Sha-
rif, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleş-
miş Milletler desteğiyle yapılan ve dünyada 
ilk olma özelliğini taşıyan Birleşmiş Milletler 
75. Yıl Gençlik Merkezi’nden bahsetti. Dünya 
Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından 
düzenlenen Forum’da, geleneksel sporların 
ihyası için ortak bildiri imzalandı. BM Ge-
nel Sekreter Yardımcısı ve UN Habitat İcra 
Direktörü Maimunah Mohd Sharif; Etnospor 
Forumu’nda, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’dan övgüyle söz etti.

“YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ”
Geleneksel spor oyunlarına ve gençliğe 

yapmış olduğu desteklerden dolayı Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a 
teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan 
Maimunah Mohd Sharif “BM ile ortak yapmış 
olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gençli-
ğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Sağlıklı 
bir gelecek için gençlik faaliyetlerinin önemi 
her geçen gün artmaktadır. Bu noktada BM 
75. Yıl Gençlik Merkezi’nin, Balıkesir’deki 
faaliyetleri öne çıkmaktadır. Yerel yönetimle-
rin bu hususta desteklerini sunması gençler 
açısından fırsatlar oluşturacak niteliktedir. 
Hep daha iyisini yakalamak için gençliğe 
daha fazla fırsatlar sunmak gerekiyor.” dedi.
BALIKESİR ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Balıkesir’de yapılan gençlik çalışmalarından 
övgüyle bahseden Maimunah Mohd Sharif, 

Uluslararası 
bir organi-
zasyon olan 
Etnospor 
Forumunda, 
Balıkesir ilini 
örnek göste-
rerek Başkan 
Yücel Yılmaz’a 
destekleri için 
teşekkürlerini 

iletti. Ortak iş birliği faaliyetlerinden duyu-
lan memnuniyeti de dile getiren Maimunah 
Mohd Sharif, Dünya Etnospor Konfederas-
yonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram 
Kasapoğlu’na şükranlarını ileterek konuşma-
sına son verdi. Geleneksel sporların yaşatıl-
ması ve gençlik faaliyetlerinin yol haritasının 
öne çıkarıldığı foruma Balıkesir damgasını 
vurdu. 



   25.03.2022       www.balatgazetesi.com

BALIKESİR DURSUNBEYLİLER DERNEGİ
            

ALTIEYLÜL KENDİ ENERJİSİNİ 
ÜRETECEK

            

BLK Dursunbeyliler Derneği ;Hemşerimiz Günil A.Ş. Gün-
doğan Grup sahibi İrfan Gündoğan’ı ofisinde ziyaret ederek 
Balıkesirimize yaptığı yatırımlar ve kazandırdığı tesisler için 
teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledik..Balıkesir 
Dursunbey’liler Derneği başkanı  Rahmi Kireç

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Fotoraf sergisi

ALTIEYLÜL KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK
BALIKESİR’de Altıeylül Belediyesi kendi enerjisini üretmek 
amacıyla Güneş Enerji Santrali kurdu. 
”Bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşı-
yor, kendi kendine yeten belediye olmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” sözleriyle yeni yatırımı müjdeleyen Belediye 
Başkanı Hasan Avcı,  Dallımandıra köyünde bulunan Güneş 
Enerjisi Santralimizin kurulumunun tamamlanarak elektrik 
üretimine başladığını duyurdu.
Avcı, “Belediyemize önemli bir gelir kaynağı sağlayacak pro-
jemiz Altıeylül’ümüze hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla defne, dişbudak ve 
çınar fidanlarını ücretsiz olarak Vatandaşlarımıza dağıttı. 
Balıkesir Avlu Konre ve Kültür merkezinde Ormancılık faliyet-
lerimiz ve Balıkesirimizin Oermanlarından kadrajımıza yansı-
yanlar isimli Fotaraf sergisi açıldı.

KAYA -ÖNAL
 HUKUK - DANIŞMANLIK

AVUKAT AYTEN ÖNAL
Avukatlık ofisi açılışı             

 HAYIRLI OLSUN
25 Mart 2022 cuma günü 
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