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Değerli Hemşehrilerim,
Önceliği insan olan bir şehir inşa etme gayretiyle çıktığımız Büyükşehir yolculuğunda üç yılı geride bıraktık. 

Balıkesir; her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Bizler, bu anlayışla kentin sorunlarına kararlılıkla çözüm üretiyor, 
projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizin maneviyatı en yüksek mekânlarından olan Başçeşme Mezarlığı’nı 
sil baştan yeniden düzenliyor, altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamını gerçekleştiriyoruz. Yıllardır rutin bakımların 

yapılmasına rağmen deforme olan her alanı düzenleyerek Ramazan Bayramı Arifesi’nde mezarlıkta çalışmalarımızı 
tamamlayacağız. Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla hizmete kazandırdığımız OSB Yolu’nun 2. 
kısım yol yapım çalışmalarına başladık. 2. kısım yolun trafiğe açılması ile birlikte, Bahçelievler Mahallesi ve İzmir Yolu 

bağlantı noktası tamamlanmış olacak.
Balıkesir sahip olduğu tarımsal ürün çeşitliliği, yeme-içme alışkanlığı ve zengin mutfağıyla gastronomi potansiyeli 

hayli yüksek bir şehir. Bu bereketli toprakların var olan potansiyelini Türkiye ve dünyaya tanıtmak için şehir olarak 
ciddi adımlar atıyoruz. Zengin içeriği ve lezzetiyle efsane olacak ‘Balıkesir Kahvaltısı’nı muhteşem bir konseptle 
dünyaya duyurmaya hazırlanıyoruz. BalıkesirValiliğimiz, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Balıkesir Ticaret 

Odamız, Balıkesir Sanayi Odamız, Balıkesir Ticaret Borsamız, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odamız ile güç birliği 
yaparak lansmanını gerçekleştirdiğimiz Balıkesir Kahvaltısı için insanlar, Balıkesir’e gelecek. Şehrimizin gastronomi 
potansiyeli çok yüksek. Bizler de bu şehrin dinamikleri olarak el birliğiyle tanıtımlar yapıyor; çiftçilerimizin, katma 

değer üreten girişimcilerimizin, restoranlarımızın daha çok kazanmasını ve daha çok istihdam sağlamasını amaçlıyoruz.
Anadolu topraklarında doğan; peynir, zeytin ve ekmek için kitap dizisi oluşturma çalışmalarımız devam ediyor.

Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur’un hazırladığı üçlemenin ikincisi olan “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının 
lansmanı, Gömeç’te görkemli bir şekilde gerçekleştirdik. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” ile başlayan kitap yolculuğu 

“Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile devam ederek üçlemenin, ikinci kitabı tamamlanmış oldu. Çalışmaları süren, içeriğinde; 
Balıkesir’in zengin ekmek çeşitlerinin, yapılış yöntemlerinin ve hikâyelerinin de yer alacağı ekmek kitabı ile de üçleme 

tamamlanacak.
Balıkesir’in; yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal 

kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkarak 
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınması kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Balıkesir’in potansiyelini göz önünde bulundurarak marka şehir yapma yolunda sağlam adımlar atıyoruz. Şehrimize 
hizmet etmek için tüm enerjimizi ortaya koyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin yaklaşan mübarek 

Ramazan ayını kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.
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sir’ kitabını okuyun. Balıkesir’i tanımak 
istiyorsanız yakında çıkacak ekmek 
çeşitlerimizle ilgili bir kitap çalışma-
mız daha var yayınlandığında mutlaka 
okuyun.” dedi. 

“ZEYTİNİMİZİ, PEYNİRİMİZİ
TÜM DÜNYAYA TANITALIM”
Bu üçlü serinin Balıkesir’e çok şey ka-
tacağının söyleyen Başkan Yücel Yıl-
maz “Balıkesir’in mutfağı çok ayrıcalık-
lı. Bu ayrıcalığı anlatmakta, eserlerden 
geçiyor. ‘50 Peynirli Balıkesir’ kitabı, 
şehrimizin; peynir şehri, mandıra şehri 
olduğunu Türkiye’ye duyurdu, ulusla-
rarası da bir ödül aldı. ‘Zeytin Ülkesi 
Balıkesir’ kitabı da şehrimizin üreticisi-
nin katma değer kazandığı, mutfağının 
farklı şekillerde herkese nimet olarak 
döndüğü başlangıç ürünü olur. Eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bu bir başlangıç olsun. Tüm dünyaya; 
zeytinimizi, peynirimizi tanıtalım.” diye 
konuştu. 

BALIKESİR GASTRONOMİYE
EN ÇOK YAKIŞAN ŞEHİRLERDEN
Balıkesir’in, Türkiye’nin nadide şehirle-
rinden bir tanesi olduğunu ifade eden 
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Canbey “Birçok değeri, kıymeti var; 
zeytini, peyniri ve eti. Baktığınız zaman 
gastronomiye en çok yakışan şehirler-
den bir tanesi. Kitapların kaleme alın-
masına gerekli desteği veren ve şehir 
hafızasına kazandırılmasını sağlayan 
Yücel Başkanımıza ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. Bu 
kitabın; şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

 “KİTABIMIZ BALIKESİR’E EMANET”
‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’ kitabının, tıpkı 
‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ gibi kalıcı bir 
eser olmasının yanında şehre çok katkı 
sağlayacağını belirten Neşe Aksoy Bi-
ber “Bu kıymetli şehir; sahip olduğu bu 
varlıklarla, bu kültürel mirasla hak ettiği 
yere ulaşsın. Biz, kitabımızı Balıkesir’e 
ve Türkiye’ye hem emanet ediyoruz 
hem armağan ediyoruz.” dedi. 

“BU GURUR BALIKESİR 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT”
‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı gibi 
‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’ kitabının da 
uluslararası çalışmalara kapı aralama-
sını temenni ettiklerini dile getiren Ber-
rin Bal Onur “Bir şehir, ilk kez Türkiye 
topraklarında doğan üç kadim gıdaya, 
kitaplar üzerinden kültür serisi oluştu-
rarak saygı duruşunda bulunuyor. Bu 
gurur; Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si’ne ait, çok teşekkür ediyoruz. Kitap 
çalışması boyunca bizlerden desteğini 
esirgemeyen herkese ve Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye personeline de te-
şekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi. 
Balıkesir’in zeytinciliğine dair eşsiz 
bir kaynak olan “Zeytin Ülkesi Balıke-
sir” kitabının lansmanına Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile ya-
zarlar; Berrin Bal Onur ve Neşe Biber 
Aksoy’un yanı sıra Balıkesir Milletvekili 
Mustafa Canbey, zeytin işletmecileri, 
gastronomi uzmanları, yerel ve ulusal 
medya temsilcileriyle, vatandaşlar ka-
tılım gösterdi.

Şehrin kadim geçmişi göz önüne alınarak ürün 
çeşitliliği ve bunların işlenmesiyle elde edilen 

ürünlerin gelecek nesillere aktarabilmesi için kitap 
çalışmaları sürüyor.

Anadolu topraklarında doğan; peynir, zeytin ve ekmek için kitap 
dizisi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal 
Onur’un hazırladığı üçlemenin ikincisi olan “Zeytin Ülkesi Balıkesir” 

kitabının lansmanı, Gömeç’te görkemli bir şekilde gerçekleştirdi.

Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir’in ürün çe-
şitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gele-
cek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını sürdüren Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının lansmanını 
Gömeç’te gerçekleştirdi. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” ile başlayan ki-
tap yolculuğu “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile devam ederek üçlemenin, 
ikinci kitabı tamamlanmış oldu. Çalışmaları süren, içeriğinde; Balıke-
sir’in zengin ekmek çeşitlerinin, yapılış yöntemlerinin ve hikâyelerinin 
de yer alacağı ekmek kitabı ile de üçleme tamamlanacak. 

ŞEHRİN KADİM GEÇMİŞİNE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE
Şehrin kadim geçmişinden bu güne geleneksel yöntemlerle yapılan; 
peynir, zeytin ve ekmek çeşitlerini kayıt alarak geçmişine saygı duru-
şunda bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin, yazarlar Berrin Bal Onur ve 
Neşe Aksoy Biber ile birlikte hazırladığı kitap serisi, alanında literatü-
re önemli katkılar sağlayacak. 

ÖZENLE HAZIRLANDI
Balıkesir’in tüm ilçeleri ve mahallelerinin zeytin ve ürünlerinin incelen-

mesi ile yerel-geleneksel ve endüstriyel üretim yöntemleri kulla-
nılarak üretilen ürünlerin yer aldığı kitap; 300’den fazla yazılı ve 
sözlü kaynakla desteklenerek pek çok şair, yazar ve akademis-
yenin de katkılarıyla özenle hazırlandı. Neşe Aksoy Biber ve 
Berrin Bal Onur’un 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla yazdığı kitabın ismine, Mehmet Başaran’ın “Yüre-
ğin Sesi Zeytin Ülkesi” kitabının satırları ilham oldu.

“NADİR BULUNAN BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ”
Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in mut-
fağı çok zengin ve ovasında her şeyin üretildiği bir şehir 
olduğunu dile getirerek “Dünyada nadir bulunan bir coğ-
rafyada yaşıyoruz. Bölgemizde, 12 milyona yakın zeytin 
ağacıyla; Erdek’inden Marmara Adası’na, Paşalimanı’ndan 

Edremit’ine, Ayvalık’ından, Havran’ına kadar her yerinde 
kendine has zeytinlerimiz, zeytin ağaçlarımız var. Bunların 

her birinin bir hikâyesi var. Bu hikâyenin başlangıcından en son 
ürüne dönüşmüş, sofralarda farklı çeşitlere lezzet vermiş halini an-

latan bir ürün. Kitap için 2 yıldır bu bölgelerde yoğun bir şekilde 
çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balıkesir’in, elde ettiği güzel bir şans 

bu kitap. Farklı noktalarda Balıkesir’i tanımak istiyorsanız 
‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’ kitabını okuyun. Balıkesir ile ilgili 

bilgi sahibi olmak istiyorsanız ‘50 Peynirli Şehir Balıke-

‘ZEYTİN ÜLKESİ BALIKESİR’İN
LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anadolu topraklarında doğan; peynir, zeytin ve ekmek için kitap 
dizisi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal 
Onur’un hazırladığı üçlemenin ikincisi olan “Zeytin Ülkesi Balıkesir” 

kitabının lansmanı, Gömeç’te görkemli bir şekilde gerçekleştirdi.

Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir’in ürün çe-
şitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gele-
cek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını sürdüren Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının lansmanını 
Gömeç’te gerçekleştirdi. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” ile başlayan ki-
tap yolculuğu “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile devam ederek üçlemenin, 
ikinci kitabı tamamlanmış oldu. Çalışmaları süren, içeriğinde; Balıke-
sir’in zengin ekmek çeşitlerinin, yapılış yöntemlerinin ve hikâyelerinin 
de yer alacağı ekmek kitabı ile de üçleme tamamlanacak. 

ŞEHRİN KADİM GEÇMİŞİNE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE
Şehrin kadim geçmişinden bu güne geleneksel yöntemlerle yapılan; 
peynir, zeytin ve ekmek çeşitlerini kayıt alarak geçmişine saygı duru-
şunda bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin, yazarlar Berrin Bal Onur ve 
Neşe Aksoy Biber ile birlikte hazırladığı kitap serisi, alanında literatü-
re önemli katkılar sağlayacak. 

ÖZENLE HAZIRLANDI
Balıkesir’in tüm ilçeleri ve mahallelerinin zeytin ve ürünlerinin incelen-

mesi ile yerel-geleneksel ve endüstriyel üretim yöntemleri kulla-
nılarak üretilen ürünlerin yer aldığı kitap; 300’den fazla yazılı ve 
sözlü kaynakla desteklenerek pek çok şair, yazar ve akademis-
yenin de katkılarıyla özenle hazırlandı. Neşe Aksoy Biber ve 
Berrin Bal Onur’un 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla yazdığı kitabın ismine, Mehmet Başaran’ın “Yüre-
ğin Sesi Zeytin Ülkesi” kitabının satırları ilham oldu.

“NADİR BULUNAN BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ”
Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in mut-
fağı çok zengin ve ovasında her şeyin üretildiği bir şehir 
olduğunu dile getirerek “Dünyada nadir bulunan bir coğ-
rafyada yaşıyoruz. Bölgemizde, 12 milyona yakın zeytin 
ağacıyla; Erdek’inden Marmara Adası’na, Paşalimanı’ndan 

Edremit’ine, Ayvalık’ından, Havran’ına kadar her yerinde 
kendine has zeytinlerimiz, zeytin ağaçlarımız var. Bunların 

her birinin bir hikâyesi var. Bu hikâyenin başlangıcından en son 
ürüne dönüşmüş, sofralarda farklı çeşitlere lezzet vermiş halini an-

latan bir ürün. Kitap için 2 yıldır bu bölgelerde yoğun bir şekilde 
çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balıkesir’in, elde ettiği güzel bir şans 

bu kitap. Farklı noktalarda Balıkesir’i tanımak istiyorsanız 
‘Zeytin Ülkesi Balıkesir’ kitabını okuyun. Balıkesir ile ilgili 

bilgi sahibi olmak istiyorsanız ‘50 Peynirli Şehir Balıke-
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BALIKESİR KAHVALTISI
MARKA OLACAK

Balıkesir’in gastronomi alanında 
“Marka Şehir” olabilmesi amacıy-
la Balıkesir Valiliği öncülüğünde; 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir 
Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi 
Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, 
Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası iş birliğinde Güney Mar-
mara Kalkınma Ajansı koordina-
törlüğünde yürütülen çalışmalar 
her geçen gün meyvesini veriyor. 
Gerçekleştirilen koordineli çalış-
malar sonucunda UNESCO Ya-
ratıcı Şehirler arasında yer alarak 

Ulusal Gastronomi Şehri ünvanı kazanan 
Balıkesir’in kahvaltısı da marka olacak. 2-5 
Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca; 
firmaların, üreticilerin, işletmelerin ve şef-
lerin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Balıke-
sir Uluslararası Kahvaltı Festivalinin lans-
manı, Avlu Kongre Merkezi’nde yapıldı. 
Görkemli bir şekilde 30 çeşit ürünle dona-
tılan masalarda, Balıkesir Kahvaltısı tadımı 
gerçekleştirilerek katılımcılara tanıtımı ya-
pıldı. Uluslararası tanına şefler tarafından 
oldukça beğenilen Balıkesir Kahvaltısı, 
şehrin gastronomi değerini öne çıkararak 
turizmine katkı sağlayacak. 

“BALIKESİR’İN ANLATACAK
ÇOK HİKÂYESİ VAR”
Balıkesir’in; dağlarından bal akan, ovala-
rından yağ akan bir şehir olduğunu vurgu-
layan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Hava atmak için nereye giderseniz 
gidin ama hava almak için Balıkesir’e gelin 
diyoruz.” ifadelerini kullanarak “Balıkesirli-
ler; örtünmek için giyinmez, doymak için 
yemez. Zevk sahibidir, lezzet sahibidir. Her 
ikisini de mükemmel yapar. Kahvaltımız da, 
Balıkesir Pullumuz da bunun göstergesi. 
Zevk ve damak lezzeti gerektiren her şe-
yin Balıkesir’de mevcut olduğunu dünyaya 
ilan ediyoruz. Balıkesir çok güçlü bir şehir. 
Sadece yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla 
değil, beşeri kaynağıyla da çok güçlü. Mü-
badelelerle, Türkiye’de en zenginleşmiş 

şehir Balıkesir. Şehrimize göçen insanları-
mız; Balıkesir’i içselleştirmişler, Balıkesirli 
çatısı altında toplanmışlar ve geleneklerini 
de anonimleştirmişler. Bu kimin malı diye 
sorduğunuzda Balıkesir malı denir. Kadim 
devlet olmanın özelliklerini taşıyor. Bir im-
paratorluğun paydaşları olarak hepsi bir 
çatı altında bu bölgede toplanmış. Balıke-
sir’in anlatacak çok hikâyesi var.” dedi. 

“BALIKESİR’E YEMEK VE
HAVA ALMAK İÇİN GELİNİR”
Şehrin 20 ilçesinin her birinde birçok gast-
ronomik değer olduğunu belirten Başkan 
Yücel Yılmaz, Balıkesir’in tanıtımına kah-
valtı ile başladıklarını söyleyerek şöyle de-
vam etti: “İstanbul’un 3 katı büyüklüğün-
deyiz. 290 kilometre sahil şeridimiz var, 54 
adamızın 22’ si gezmeye, görmeye değer. 
Yüzde 48’i orman olan bir şehirden bahse-
diyoruz. Dünya UNESCO şehirlerine tarihi 
miras olarak aktarılacak değerlerimiz var. 
Geçişten bugüne şehrimizde hem soyut 
hem somut birçok kültürel miras var. Ba-
lıkesir bölgesinde et yemekleri en az 12 
saat haşlama ve demleme şeklinde fırın-
larda ya da kuyularda yapılır. Bu yemek-
ler, sanayiye uygun değil, hızlı olmuyor. Bu 
yemekler bize özel, her yerde yapılamıyor. 
Açacağımız yerel mutfaklarda önceden 
rezervasyonlarla gelen misafirlerimize 
hem ücretli yerlerimiz hem de ikram eden 
yerlerimiz olacak. Yolumuz uzun. Balıke-

İş birliği ve dayanışma 
içerisinde şehrin marka 

değerlerini ön plana 
çıkarmak amacıyla 

çalışmalarını gerçekleştiren 
Balıkesir Valiliği, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ile 

paydaş kurumlar ‘Balıkesir 
Kahvaltısı’nın lansmanını 

gerçekleştirdi. Tüm 
dinamiklerin el birliğiyle 

çalışması sonucunda 
“Ulusal Gastronomi Şehri” 
ünvanı kazanan Balıkesir’in, 

kahvaltısı uluslararası 
tanınırlığına katkı 

sağlayacak.

sir’e yemek ve hava almak için gelinir. 
Geldiğinizde; kışlığınızı, yazlığınızı, pey-
nirinizi, zeytinyağınızı, baklagillerini ala-
bileceğiniz bir yer. Bu kahvaltı doymak 
için değil, lezzet almak için.”

“BALIKESİR’İN
KABUĞU KIRILACAK”
Balıkesir’in; zeytinyağları, peyniri ve 
her türlü doğal zenginliğiyle çok güçlü 
olduğunu söyleyen Vali Hasan Şıldak 
“Türkiye ve dünyanın bunları bilmesi 
çok önemli, çabamız bu yönde. Tattığı-
mız ürünlerin hepsinin, Balıkesir’in ürü-
nü olması ve doğal olması çok önemli. 
Kamu ve özel sektör olarak hep birlikte 

gücümüzü ortaya koyuyoruz.  El birli-
ğiyle yenilikçi girişimlerimizle Balıke-
sir’in kabuğu kırılacak. Koordinasyon 
ve uyum içinde hareket etmeye devam 
edeceğiz. Moralimizi yüksek tutalım, 
Balıkesir olarak iyiyiz, güçlüyüz. Çok 
daha iyi olmamamız için hiçbir sebep 
yok. Balıkesir, bir huzur ve uyum şehri-
dir. Burada kahvaltı da yapılır, yemekte 
yenilir, gezilir de, denize de girilir, dağa 
da çıkılır her şey yapılabilir.” diye ko-
nuştu.

BÜYÜK BİR KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİ 
Uluslararası Balıkesir Kahvaltısı Lans-

manına; Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÜN 
Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BANÜ Rek-
törü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Tica-
ret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi 
Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret 
Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Gast-
ronomi Turizmi Derneği Başkanı Gür-
kan Boztepe,Türkiye Aşçılar ve Pasta-
cılar Onursal Başkanı Mahmut Dolmacı, 
Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği Ba-
lıkesir Temsilcisi Levent Kaynak,siya-
si partilerin il başkanları, ilçe belediye 
başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşla-
rın temsilcileri ile ulusal ve uluslararası 
tanınan şefler katıldı.
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Balıkesir’i; 20 ilçesiyle birlikte iklim değişik-
liğine dirençli, düşük maliyetli enerji sağla-
yan, herkes için sürdürülebilir ve karbonsuz 
örnek bir şehir yapmak amacıyla göreve 
geldiği ilk andan itibaren çalışmaları baş-
latan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın önderliğinde “Balıkesir İkim Deği-
şikliği Eylem Planı” hazırlandı. 2020 yılında 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan-
lığı’na bağlı olarak Çevre Koruma ve İklim 
Değişikliği Şube Müdürlüğünü kuran Bü-
yükşehir Belediyesi, böylelikle çalışmaları-
na hız katarak şehrin “Sera Gazı Envanter 
Raporu”nu çıkarıp “Balıkesir İklim Değişikliği 
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 Beledi-
yesi, Türkiye’nin, INDC’si (Niyet Edilen Ulu-
sal Katkı) dikkate alınarak uluslararası sü-
reçlerde öngörülen hedef olarak belirlenen 
2030 yılına kadar yüzde 21 artıştan azaltım 

sağlayacak. Belirli aralıklarla düzenlenen ça-
lıştaylar ile elde edilen bulgular, ilgili kurum 
ve paydaşlar ile değerlendirilerek hazırla-
nan “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Planı” 
kapsamında; uluslararası Carbon Disclosure 
Project (CDP) platformuna üye olan ve veri 
paylaşımı yapan Büyükşehir Belediyesi aynı 
zamanda  “Avrupa İklim ve Enerji İçin Be-
lediye Başkanları Sözleşmesi”ni (Covenant 
of Mayors For Climate & Energy –EUROPE 
(CoM) imzalayarak Birleşmiş Milletler tara-
fından da destekleniyor. Sözleşmeyle; sera 
gazı salımını azaltma, yenilenebilir enerji kul-
lanımını artırma, iklim değişikliğiyle müca-
dele gibi konularda önemli adımlar atacak 
olan Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği 
azaltımına 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 çalış-
malarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, düzenli depolama sahalarını tüm 
ilçelere yayacak. Mevcut vahşi depolama 
alanlarında rehabilite çalışmalarını sürdüren 

Büyükşehir Belediyesi, toplanan katı 
atıkları ayrıştırarak Katı Atık Düzenli 
Depolama Sahasında işleyerek enerji 
üretiyor. Çöp gazından elektrik üreti-
len tesiste doğaya metan gazı salımı-
nın önüne geçilerek bu güne kadar 
toplam 110 bin megavat elektrik ener-
jisi üretildi.Böylelikle, 55 milyon metre-
küp metan gazı yakılarak karbondiok-
site göre 28 kat daha zararlı olan bu 
gazın atmosfere salınımı engelleniyor.

GES’TEN YILLIK 700 BİN KİLOVAT 
ENERJİ ÜRETİLİYOR
Kapalı pazar yerlerinin çatılarına foto-
voltaik güneş panelleri yerleştirerek 
enerji üretmeyi hedefleyen Büyük-
şehir, ilk olarak Karizma Kapalı Pazar 
Yeri’ne kurulumunu sağladı. Proje kap-
samında; kurulu gücü 450 kilovat olan 
tesiste yıllık 700 bin kilovat enerji üre-
tiliyor. İklim değişikliği ile mücadelenin 
en önemli basamaklarından biri olan 
“Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında “Pi-
lot Sıfır Atık Uygulamaları” ile “A(r)tık 
Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği 
Bilinçlendirme” projeleri de sürdürüle-
rek 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 da-
hil eden Büyükşehir Belediyesi diğer 
yakıtlara göre yüzde 90 daha az azot, 
yüzde 15 daha az karbon monoksit 
içeriyor. Ayrıca CNG’li otobüsler; ma-
zottan yüzde 30, benzinden yüzde 70, 
LPG’den de yüzde 40 daha çok ta-
sarruf sağlıyor. “Bisiklet Dostu Şehir” 
için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 
şehrin dört bir yanında bisikletlilere 
ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla bi-
siklet yolları oluşturuyor. 
Edremit, Havran, Gömeç ve Nikita 
derelerinde ıslah çalışmaları yaparak 
kirleticilerin etkilerini azaltmak ve ön-
lemek amacıyla denetimlerini gerçek-
leştiren Büyükşehir, bu sayede doğal 
kaynaklara sahip çıkarak, iklim deği-
şikliğinin ve çevresel kirleticilerin etki-
lerini azaltıyor.

SAĞLIK KURULUŞLARI VE 
ECZANELERDEN ATIK İLAÇLAR 
TOPLANIYOR
Sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim 
değişikliğiyle mücadele konularında 
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
birçok paydaşla birlikte strateji planla-
rını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi; 
daha yaşanabilir, insana ve çevreye 
duyarlı bir şehir inşa etme gayretiyle 

çalışmalarına yön veriyor. Süresi ge-
çen ve kullanılmayan ilaçların, evsel 
atıkların içine atılması veya kanali-
zasyon sistemine dökülerek insan ve 
çevre sağlığı açısından geri dönülmez 
zararlara neden olmasının önüne geç-
mek amacıyla Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığının “Sıfır Atık Projesi”ne destek 
olarak “Atık İlaçların Toplanması Pro-
jesi”ni devam ettiren Büyükşehir Bele-
diyesi, Balıkesir’de yer alan tüm sağlık 
kurum ve kuruluşları ile 20 ilçede 456 
eczanede atık ilaçları topluyor. Revir-
ler ile talepte bulunan diyaliz hasta-
larından kaynaklanan tıbbi atıkları da 
toplayan Büyükşehir Belediyesi işlem-
lerini, halk sağlığına ve çevreye zarar 
vermeyecek şekilde lisanslı araçlarla 
gerçekleştiriyor.  

2021’DE BİN 383 TON TIBBİ ATIK 
STERİLİZE EDİLDİ
Sağlıklı çevre, kaliteli yaşam hedefiyle 
tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin 
bir şekilde devam ettiren Büyükşehir 
Belediyesi, tıbbi atıklardan kaynakla-
nabilecek olası risklerin önüne geç-
mek adına hassasiyetle çalışmalarını 
sürdürerek Tıbbi Atık Sterilizasyon Te-
sisinde 2021 yılında bin 383 ton tıbbi 
atık sterilize edip, bertarafını sağladı.

20 ilçesinde 
gerçekleştirdiği 

çalışmalarla Balıkesir’i 
iklim değişikliğine 

dirençli bir hale 
getirmek amacıyla 
projelerini hayata 

geçiren Büyükşehir 
Belediyesi “Balıkesir 

İklim Değişikliği Eylem 
Planı”nı hazırladı. 
Sürdürülebilir ve 
karbonsuz örnek 

bir şehir inşa etmek 
vizyonuyla hazırlanan 

plan kapsamında 
Balıkesir; geleceğe 

daha güvenli ve temiz 
adımlarla ilerleyecek.

BÜYÜKŞEHİR, BALIKESİR’İ
GELECEĞE HAZIRLIYOR
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BALIKESİR
GASTRONOMİ ŞEHRİ OLACAK
Balıkesir’in gastronomi şehri olması yolunda büyük gayret gösteren 
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; bölgeye özgü gıda ürünleri için 

Coğrafi İşaret başvuruları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 
Bükdere Küfl ü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından 

Savaştepe Seferberlik Çöreği için de başvurusunu tamamladı. 
Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile 

Balıkesir Kokoreci için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi;şehrin yöresel ürünlerinin tanınır-
lığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin 
ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak 
amacıyla, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya de-
vam ediyor. Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürü-
nün yetiştiği Balıkesir’in gastronomi değerlerinin ön plana çıkması 
ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleşti-
ren Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gele-
nekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağ-
lanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapılıyor. Toplam 14 Coğrafi 
İşareti’nin10’u gıda ürünü olan Balıkesir’in; Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşme-
rim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, 
Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne 
Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi 
İşaret bulunuyor. Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayre-
tiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda 
Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de işlem-
lerini tamamlayarak Türk Patent ve Marka 
Kurumuna,Coğrafi İşaret Tescil Belgesi baş-
vurusunu gerçekleştirdi. 

SAVAŞTEPE SEFERBERLİK ÇÖREĞİ İÇİN 
BAŞVURU YAPILDI
İlk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na 
katılan askerlere besleyici, lezzetli ve daya-
nıklı gıda sağlamak amacıyla Savaştepe’nin 
Sarıbeyler Mahallesi’nde yaşayan kadın-
lar tarafından üretilen çörek; un, yoğurt, 
zeytinyağı, şeker ve mayayla hazırlanıyor. 
Maya un ile yoğrularak yuvarlak şekil veri-
liyor ve yıkanmış susama bulanarak odun 
ateşinde pişiriliyor. Pideden daha ince olan 
ekmekler dayanıklılığı artsın diye iplere 
geçirilerek serin bir yerde kurutulup2-3 ay 
saklanabiliyor.

4 GIDA ÜRÜNÜ İÇİN DE  BAŞVURU 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Da-
iresi Başkanlığı4 gıda ürünün daha Coğrafi 
İşaret başvurusunu yapmak için hazırlık-
larını başlattı. Bu kapsamda; Ayvalık Kirli Savaştepe Seferberlik Çöreği Göbel Kokoreç Manda Kaymağı

Ayvalık Kirli Hanım Peyniri Balıkesir Kaymaklısı Kepsut Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri

BalyaTereyağı

Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile 
Balıkesir Kokoreci için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

‘GASTRONOMİ ŞEHRİ BALIKESİR’
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balı-
kesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 
Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde yürü-
tülen “Gastronomi Şehri Balıkesir” projesine de katkı 
sağlayacak olan Coğrafi İşaret başvuruları ile şehrin 
gastronomi değerleri markalaşacak.
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EMITT’TE BALIKESİR ŞÖLENİ 
YAŞANDI

45 binin üzerinde ziyaretçiyi ağır-
layan dünyanın en büyük 5 turizm 
fuarından bir olan Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fu-
arı’nda (EMITT), Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi ile paydaşları; Valilik, 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret 
Borsası tarafından şehrin marka de-
ğerleri tanıtıldı. İstanbul TUYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen EMITT’te, Balıkesir’in ilçelerinin 
öne çıkan potansiyelleri, doğal gü-
zellikleri, kültürü, tarihi, eşsiz sahille-

ri, turizm destinasyonları ve gastro-
nomisini tüm dinamikleriyle anlatan 
Büyükşehir Belediyesi, fuarın en 
büyük stantlarından birinde 4 gün 
boyunca şölen havasında etkinlik ve 
söyleşiler düzenledi. 

ŞEHRİN DİNAMİKLERİ TANITILDI
Balıkesir Pullusu yöresel kıyafeti de-
filesinden, Sındırgı Yağcıbedir Halısı 
dokumasına, tahta kaşık yapımın-
dan, Balıkesir kahvaltısı tanıtımına, 
şehrin gastronomisi üzerine ünlü 
şeflerin söyleşi ve etkinliklerinden, 

Dünyanın ve Türkiye’nin 
dört bir yanından tatil 

rotalarını aynı platformda 
bir araya getiren EMITT’te, 
Balıkesir’in potansiyelini en 
güzel şekilde anlatmak için 
4 gün boyunca birbirinden 

güzel etkinlikler düzenleyen 
Büyükşehir Belediyesi, iz 
bırakan stantlar arasında 

yerini aldı.

50 Peynirli Şehir Balıkesir ile Zey-
tin Ülkesi Balıkesir kitaplarının ta-
nıtımına, Türkiye’nin ilk gastronomi 
atlası olacak Balıkesir Gastronomi 
Atlası’nın protokol imzasının gerçek-
leştirilmesinden, yağlı güreş ve halk 
oyunları gösterilerine, genç yete-
neklerin müzik dinletilerinden coğrafi 
işaretli ürünlerin tanıtılmasına kadar 

dolu dolu geçen fuarda Balıkesir, 54 
ülkeden 200’ün üzerinde turizm ope-
ratörüne tanıtıldı.

İZ BIRAKANLAR ARASINDA
YERİNİ ALDI
Balıkesir’i; kapsamlı ve etkin bir şekil-
de anlatmak için her ayrıntıyı düşü-
nen Büyükşehir Belediyesi, gösterişli 

standı, görsel şovları ve son güne 
kadar devam eden tanıtım faaliyet-
leriyle fuarın iz bırakanları arasında 
yerini aldı. 10 binlerce kişinin ziyaret 
ettiği Balıkesir standı; ilçe belediye 
başkanları, diğer illerin belediye baş-
kanları ve ünlülerin yanı sıra; Balıkesir 
Milletvekilleri; Yavuz Subaşı, Mutlu 
Aydemir ile Ahmet Akın’ı ağırladı.
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‘İŞİMİZ GÜCÜMÜZ
BALIKESİR İSTİHDAMI’

‘İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı’nda, İstanbul-İzmir Otobanı, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü 
ile Altın Çember’in tamamlanmak üzere olduğuna vurgu yapan Başkan Yücel Yılmaz, bu çemberin sanayinin 

gelişip istihdamın artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Balıkesir’de işgücü niteliğini artırmak, 
potansiyelini geliştirmek ve yeni istih-
dam stratejileri geliştirmek amacıyla; 
kamu kurumları, akademisyenler, sivil 
toplum kuruluşu ve iş dünyası temsil-
cileri ile yatırımcılar “İşimiz Balıkesir 
Çalıştayı”nda bir araya geldi. 2 gün 
sürecek olan çalıştay; Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, 
İŞKUR, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir 
Ticaret Odası, BALOSB, GMKA, BALİP 
ve NE10 Şehir Araştırmaları, Ekonomi 
ve Teknoloji Geliştirme Merkezi iş birli-
ği ile Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’n-
de başladı. 
İşimiz Balıkesir İstihdam Çalıştayı’ açı-
lış konuşmalarını; Balıkesir Organize 
Sanayi Bölge Müdürü Mesut Eray, 
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi 
Yarış, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Balıke-

sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekille-
ri Mustafa Canbey ve AK Parti MKYK 
üyesi Belgin Uygur gerçekleştirdi.

OSB’YE YENİ FABRİKA GELİYOR 
Kolonya Sektörü’nün önde gelen isim-
lerinden Eyüp Sabri Tuncer Yönetim 
Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Balıke-
sir’e yatırım sürprizini açıkladı. Tuncer, 
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 
fabrika kurmak için yer satın aldıkları-
nı ve Yücel Başkanı dinledikten sonra 
çok doğru bir adım attıklarını anladık-
larını söyledi. 

BAŞKAN YILMAZ:
ORTAK AKILDA BULUŞUYORUZ
Türkiye’nin sanayi, ticaret ve turizm 
sektörlerinde yüksek potansiyele 
sahip bir il olduğunu belirterek söz-
lerine başlayan Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ba-
lıkesir’in geleceğini inşa etmek için 
ortak akılda buluşup, Balıkesir’i, Balı-
kesir’in asıl kaynaklarını üretenleriyle 
konuşmak için bir araya geldiklerini 
söyledi. Finans ve insan kaynağı yö-
netiminin önemine değinen Başkan 
Yılmaz “Stratejileri doğru belirlerseniz 
her insanın çalışabileceği bir yer, her 
finansında çarpanları yüksek bir işleti-
me dönüşebileceğini görürsünüz. 

“DEMİR DEMİRE VURURSA 
EKONOMİ VARDIR”
Demir demire, vurursa orda gerçek 
bir hayat, ekonomi var demektir. Sa-
nayisiz bir şehir olması mümkün değil. 
Hizmet sektörüyle, memurların maa-
şıyla şehri zenginliğe kavuşturamaz-
sınız. Orda o zaman sanatta olmaz, 
müzik olmaz, sadece vandalizm olur. 
Ekonomi güçlendikçe bir burjuvalizm 

olur ve onlarda parayı sanata harca-
yarak şehre estetik kazandırır, kültürel 
birikimi başlatır. Yani hepsinin başı sa-
nayidir. Sanayi’de Efe oyunu yapılırsa 
başarırsızlığın garanti olduğunu söyle-
yebilirim.  

“OSB’LER ÇOK HIZLI BÜYÜYOR” 
Balıkesir’de 9 tane organize sanayi 
bölgesi var. Ben 2012 yılından buyana 
bu işlerin ya mütevelli heyetinde ya da 
yönetim kurulunda yer aldım. İşlerin 
nasıl yürüdüğünü de biliyorum. Balık 
suyun ısındığını anlamaz. Bazı insanlar 
hep aynı yerde olduğundan dolayı de-
ğişimleri fark etmeyebilir. 2012 yılında 
Balıkesir Organize sanayi bölgesinde 
122 parselden sadece 46 tanesinden 
4 bin 800 kişilik istihdam sağlıyordu. 
6-7 yıllık süreç içerisinde 17 bin kişi is-
tihdamını geçerken fabrika sayısı da 
129’lara ulaştı. Bundan sonra çok daha 
hızlı büyüyecek. 

ALTIN ÇEMBER TAMAMLANIYOR 
Hayatımızı değiştiren Türkiye’de çok 
önemli gelişmeler oldu. Önce İzmir-İs-
tanbul Otobanı ve Osmangazi Köprü-
sü sonra da 1915 Çanakkale Köprüsü 
açıldı. Artık Altın Çember tamamla-
nıyor. Çemberin etkisi o kadar büyük 
olacak ki Balıkesir’e. Bunlar, Balıkesir’e 
talebi getirecek. Suyumuzu, havamızı, 

istihdam alanlarımızı biz yönetebilecek 
miyiz? Her zaman söylediğim bir şey 
var geçici destekler kalıcı kösteklere 
neden olur. O yüzden yatırım yaptığı-
nız işlerde hep uzun vadeli düşünün. 
O gün yaptığınız iş günü kurtarır ama 
yıllarınızı daha sonra mahveder. 

“AKLIMIZI DA GÖNLÜMÜZÜ DE
BU İŞE KOYDUK”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
işe aklını gönlünü ve her şeyini koy-
duğunu bilmenizi istiyorum. Ben bir 
yönetici olarak şehir sevdalısı bir insa-
nım. Hiçbir şeyin zayi olmasına israf ol-
masına razı değilim. Türkiye ekonomi-
sinin yüzde 60’ı bu bölgede dönüyor. 
Değişmemiz gerekiyor, ayak uydur-
mamız gerekiyor. Sanayi altyapımız-
la, tarımımızla, turizmimizle, maden 
alt yapısıyla cazibe merkeziyiz. Bu işi 
beraber yönetmemiz gerekiyor. Her-
kesin maksimum düzeyde farkındalığı-
nın olması ve bu farkındalıkla beraber 
paydaşlarla bir araya gelip bu işleri 
hep beraber yönetmemiz gerekiyor.

“NE10’LA FARKINDALIĞI 
ARTIRACAĞIZ”
Balıkesir Türkiye’ye çok değerli insan 
kaynağı ihraç ediyor. Balıkesir’de yi-
yor, içiyor üniversiteyi kazanıp, kızımız 
da oğlumuz da uçup gidiyor. Balıke-

sir kökenli çok nitelikli arkadaşlarımız, 
Türkiye’nin metropollerinde büyük fir-
malarda; büyük iş adamı, asker, polis, 
CEO olarak çalışıyor. Çalışan için de 
patron için de yaşam standardı yük-
sek bir şehir oluşturmamız gerekiyor 
bunu da nitelikli iş gücüyle yapaca-
ğız. Ne10’la ve Teknokent’le Balıkesir 
gençliğinin farkındalığını artıracağız.

BALIKESİR’İN
İSTİHDAMINI KONUŞTULAR 
Balıkesir Üniversitesi Meslek Yükseko-
kulları Uygulamalı Eğitim Koordinatörü 
Öğr. Gör. Engin Bozacı’nın moderatör-
lüğünde süren çalıştayda; Şişecam İn-
san Kaynakları Direktörü Faruk Kapu, 
Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu 
Başkanı Engin Tuncer, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Öğr. Gör. Burçin Önder, Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi İşletmede 
Mesleki Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. 
Osman Çulha, PERYÖN Güney Mar-
mara Yönetim Kurulu Başkanı Rena-
ult İnsan Kaynakları Müdürü Neslihan 
Özer, TÜMAD Madencilik Entegre Yö-
netim Sistemi ve Sürdürebilirlik Müdü-
rü Bilge Küçükaytan, Balıkesir İnsan 
Yönetimi Platformu BEST A.Ş. İnsan 
Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Di-
rektörü İsmail Orhan Sönmez panelist 
olarak konuşmalar gerçekleştirdi.
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EKO İKLİM ZİRVESİ’NDE
BALIKESİR’İN YOL HARİTASINI ANLATTI

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz, iklim 
değişikliğiyle mücadele ve 
yeşil dönüşüm konularında 
farkındalık oluşturmak ama-
cıyla düzenlenen iki gün süren 
EKO İklim Ekonomi ve İklim 
Değişikliği Zirvesi’nde; Büyük-
şehir Belediyesi’nin yeşil dö-
nüşüm ve iklim değişikliğiyle 
mücadele çalışmalarını anlattı, 
şehri tanıttı. Başkan Yılmaz’ın 
konuşma yaptığı “Büyükşehir-
lerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı 

oturumda ayrıca; Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay ve Hatay Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Lütfü Sa-
vaş yer aldı.

“ŞEHRİ VE DOĞASINI
KORUMAMIZ LAZIM”
Balıkesir’in çok özel ve güzel, 
korunması gereken eşsiz bir 

şehir olduğunu ifade ederek 
konuşmasına başlayan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Her zaman söy-
lüyoruz; hava atmak istiyorsa-
nız istediğiniz yere gidin ama 
hava almak istiyorsanız Balı-
kesir’e gelin. Bir şehir düşünün 
iki deniz bir şehir. Bir tarafında 
Marmara diğer tarafında Ege. 
291 kilometre uzunluğunda 
sahile sahip olan şehrimizin 
yüzde 48’i de orman. Böyle 
bir şehirde iyi belediye baş-

kanı, yaptırarak değil yaptırmayarak olursunuz 
çünkü korumanız lazım. Çünkü bizlere emanet 
edilen bir şey bozulduktan sonra geri kazanıl-
ması çok zor.” dedi.

“MARMARA’DA KİRLİLİĞİN 
EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ ŞEHİRİZ”
Son zamanlarda Marmara Denizi’nde müsilaj 
problemi yaşadıklarını söyleyen Başkan Yü-
cel Yılmaz “Şehir olarak yaşanan bu sorunda 
sorumluluğumuz yüzde birin altında. Marmara 
Denizi’nin etrafında kirliliğin en az görüldüğü 
şehir Balıkesir. Ama biz Dilovası’nı kontrol ede-
mezsek, Gebze’yi kontrol edemezsek, İstan-
bul’un atık suyunun ileri biyolojik arıtmadan 
geçmesini sağlayamazsak şehir olarak olum-
suz etkileniriz. Bu yüzden iş birliği halinde or-
tak hareket edebiliyor olmamız çok önemli.” 
dedi.

“DÜNYANIN HER NOKTASINDAN 
ŞEHRİMİZE BİLGİ AKIŞI VAR”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak iklim 
değişikliğiyle mücadele noktasında ulusal ve 
uluslararası iş birliklerine önem verdiklerini dile 
getiren Başkan Yılmaz “Bu iş birliği ve daya-
nışmanın, tecrübe paylaşımı konusunda çok 
önemli olduğu düşüncesindeyim. Bu sayede 
dünyanın her noktasından şehrimize yeşil dö-
nüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele konu-
sunda bilgi akışı var.” açıklamasında bulundu. 
Başkan Yılmaz, sonrasında ise Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili katılımcılara 
bilgi verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Eko İklim Zirvesi’nin “Büyükşehirlerde Yeşil 
Dönüşüm” başlıklı oturumunda; Balıkesir’i tanıttı, Büyükşehir’in iklim değişikliğiyle mücadele ve 

yeşil dönüşüm çalışmalarını anlattı.
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‘BALIKESİR PULLUSU’
COĞRAFİ İŞARET ALDI

Balıkesir Pullusu; 
Ankara’da Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nda 
gerçekleşen lansmanla, 

Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesini aldı. Orijinalliği 

belgelenen Balıkesir 
Pullusu’nun, Coğrafi İşaret 

Tescil Belgesi almasına 
öncülük eden AK Parti 

Balıkesir Milletvekili Mutlu 
Aydemir ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz 
belgeyi birlikte aldı.

Balıkesir’in; özgün değerlerini ortaya 
çıkarmak ve tüm dünyaya tanıtmak 
amacıyla birlikte hareket eden AK 
Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Ay-
demir ile Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘Balıkesir 
Pullusu’na, Coğrafi İşaret alabilmek 
için gerçekleştirdiği çalışmalar ve gi-
rişimler meyvesini verdi. Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi 
İşaret ile tescillenen Balıkesir Pullu-
su için Ankara’da özel bir lansman 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen lans-
mana; Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar, AK 
Parti Balıkesir Milletvekilleri Mutlu Ay-
demir ve Mustafa Canbey ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz katıldı. 

BAŞPINAR: BALIKESİR’E
HAYIRLI OLSUN
Lansmanın açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Türk Patent ve Marka Kurumu 
Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar, 
coğrafi işaretlerin; bize ait olan ve 
bizim değerlerimizi temsil eden sem-
boller olduklarını dile getirerek “Bu 
değerlerin temsil edilmesi, coğrafi işa-
retle tescil edilmesi son derece önem-
li. Balıkesir Pullusu Coğrafi İşareti bu 

anlayışla tescil sürecine gelmiş bir 
coğrafi işarettir. Coğrafi işaretin, Ba-
lıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum. 
Üreticiler noktasında ticari kazanımlar 
açısından da faydalar sağlamasını dili-
yorum.” dedi.

AYDEMİR: BALIKESİR PULLUSU’NA 
SAHİP ÇIKTIK
Daha önce de Manyas Kelle Peyni-
ri’nin Coğrafi İşaret alması için de ön-
cülük eden Balıkesir Milletvekili Mutlu 
Aydemir, şehrin kültürü ve özgün de-
ğerlerine sahip çıkmaya devam edi-
yor. Balıkesir Pullusu’na Coğrafi İşa-
ret kazandırmak için büyük çaba sarf 
eden Vekil Aydemir, Balıkesir için çok 
özel ve önemli bir anın içinde bulun-
maktan büyük sevinç duyduğunu ifa-
de ederek “Gelenekten geleceğe kül-
türel mirasımız olan; insanımızın ince 
sanat zevkini, estetiğini, duygusallığı-
nı, hoşgörüsünü ve pratikliğini yansı-
tan ‘Balıkesir Pullusu’na sahip çıktık. 
Bu eşsiz değerimiz tarihe karışmadan, 
Coğrafi İşaret kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Balıkesir Pullusu 
yöresel elbisesinin; motiflerini, işleme 
tekniklerini korumak ve gelecek nesil-
lere aktarmak için Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyemiz, Balıkesir Kent Konse-

yimiz ile beraber gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar neticesinde başvurumuzun 
sonucunu aldık. Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun kıymetli yaklaşımları, ko-
laylıkları ve ilgileri için de ayrıca teşek-
kür ediyorum.” dedi. 

AYDEMİR, BALIKESİR PULLUSU’NU 
DÜNYAYA DUYURACAK
Balıkesir Pullusu’nu bütün dünyaya 
duyurmak istediklerini söyleyen Vekil 
Aydemir “Tekniği yüzyıllar öncesine 
dayanan Balıkesir Pullusu; sandıklar-
dan çıkarılıp bu güne kadar gelmiş 
ve halen genç kızlarımızın kına kıya-
fetlerinde ve aksesuarlarında kullan-
dığı bir motif. Türkiye’ye bu şekilde 
yayıldı ama orijinalliğini koruması ve 
tanınması açısından için Coğrafi İşare-
tin çok büyük bir önemi var. Dünyaya 
duyurmak ve Avrupa Birliği başvuru-
su yapmak içinde görüşmeleri yaptık, 
girişimlerimiz devam edecek. Emeği 
geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Habip Asan’a, Balıkesir Kent Kon-
seyi’ne, BALMEK’e ve el emeği göz 
nuruyla Balıkesir Pullusu’nu üreten 
tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 

“ŞEHRİMİZE VE İNSANINA
SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Kooperatifleşmeyle ilgili çalışmalar ya-
pacaklarını belirten Vekil Aydemir, Ba-
lıkesir Pullusu üretimini, ticari bir alana 
taşımak istediklerini ifade ederek de-
vamında şöyle konuştu:
 “Coğrafi işaretli ürünlerin, ekonomiye 
de katkısı büyük oluyor. Kültürel katma 
değer ve istihdam oluşturma nokta-
sında da bölge insanına çeşitli imkân-
lar sunulması noktasında çalışmalar 
gerçekleştirerek şehrimize ve insanına 
sahip çıkmaya devam edeceğiz.” 

YILMAZ: BALIKESİR PULLUSU’NUN
ORİJİNALLİĞİ BELGELENMİŞ OLDU
Balıkesir’e bir coğrafi işaret daha ka-
zandırmanın gururunu yaşadıklarını 
ifade eden Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, söze Balıkesir Pul-
lusu’na Coğrafi İşaret kazandırmak 
adına birlikte yola çıktıkları Balıkesir 
Milletvekili Mutlu Aydemir’e teşekkür 
ederek başladı. Son iki ay içerisinde 
2’nci önemli tescili almaktan duyduk-
ları mutluluğu ifade eden Başkan Yü-
cel Yılmaz “Balıkesir için çok özel ve 
anlamlı bir an. Coğrafi işaret demek 
yerelin dünya ile buluşması demektir. 
Balıkesir Pullusu, dünyayla buluşmak 
üzere tescilli bir ürün haline dönüş-
tü. Balıkesir Pullusu bizim; geçmişten 
geleceğe taşıdığımız, şehrimize özgü 
yerel bir ürünümüz, tescili Balıkesir’i-
mize hayırlı olsun, emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. Şehrimizde 
üretilen bu tür ürünleri, dünya pazarı-
na uygun hale getireceğiz. Balıkesir’in 
dünya markası olma yolunda hem Bü-
yükşehir Belediyemiz hem de vekille-
rimiz hep birlikte çalışıyoruz. Çok fazla 

ürünümüz var hepsi için gayret gös-
termeye devam edeceğiz. Bizler bu 
değeri BALMEK kurslarımızda yaşatı-
yoruz. Allah nasip ederse kadınlarımız 
tarafından üretilen el emeği ürünleri 
dünyaya tanıtmak ve satmak istiyoruz. 
Yerelin güçlü ve özgün bir geleneği ol-
duğunu tescilledi.” diye konuştu. 

CANBEY: BALIKESİR PULLUSU
ÇOK KIYMETLİ BİR ÜRÜN
Başta Balıkesir Milletvekili Mutlu Ay-
demir ile Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz olmak üzere Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na ve tüm emeği 
geçenlere teşekkür eden Balıkesir Mil-
letvekili Mustafa Canbey “Her şehrin 
kendine özgü markaları, değerleri ve 
kültürü var. Bunları yaşatmak adına bir 
şeyler yapabilmek o şehrin insanına 
mutluluk veriyor. Balıkesir Pullusu ger-
çekten çok kıymetli bir ürün, bunun 
marka ve patentiyle ilgili çalışmalar 
gerçekleştiriliyordu, çalışmaların mey-
vesi alındı. Tüm şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum.” dedi.

MOTİFLERİ GİYİM EŞYASI 
VE AKSESUARLARDA DA 
KULLANILIYOR
Gelenekten Geleceğe Kültü-
rel Mirasımız ‘Balıkesir Pullu-
su’nun; motifleri ile işleme 
tekniklerini korumak ve 
gelecek nesillere aktar-
mak konusunda oldukça 
önemli bir adım olan Coğ-
rafi İşaret alınması saye-
sinde; geçmişte düğün ve 
nişan töreni giysisi olarak 
kullanılan Balıkesir Pullu-
su, koruma altına alına-

cak. Balıkesir Pullusu’nun en belirgin 
özellikleri; hayat ağacı motifi ile doma-
tes gülü olarak tabir edilen kabartma 
gül motifi. Pamuk dolgusu üzerine sim 
ile kaplanan motifler; kırmızı, fuşya ve 
pembe tonlarında ipek birman, saten 
ve Hint ipeğine; sim-sarma, tırtıl, metal 
pullar ve dantelle işleniyor. Günümüz-
de giyim eşyası ve aksesuarları başta 
olmak üzere birçok alanda bu işleme 
tekniği ile kullanılıyor.
Balıkesir Pullusu, Büyükşehir Bele-
diyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar 
sonucunda Yaygın Eğitim Modüllerine 
alınarak BALMEK kurslarında ders ola-
rak anlatılıyor.
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Eğitime her alanda destek sağlayan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiş-
tirdiği Sakarya İlkokulu’nda; öğrenciler, 
öğretmenler ve velilerin yüzü gülüyor.
Karesi ilçesinde bulunan okulu; dep-
reme dayanıklı olmadığı gerekçesiy-
le yıkıp, yerine yenisini daha modern, 
kapsamlı ve yeni eğitim-öğretim yak-
laşımlarına uygun olarak inşa eden Bü-
yükşehir Belediyesi, çocukları çağdaş 
bir eğitim yuvasına kavuşturdu. 4 bin 
26 metrekare alan üzerine 24 derslikli 
ve 4 kat olarak inşa edilen okula ço-
cuklarını güvenle getirdiklerini ifade 

SAKARYA İLKOKULU
ÇAĞDAŞ BİR EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞTÜ

Sakarya ilkokulunda; 
öğrenciler, öğretmenler ve 

velilerin yüzü gülüyor. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi eliyle 

yeni baştan inşa edilerek 
çağdaş bir eğitim yuvasına 

dönüştürülen okulda çocuklar, 
kolej imkânlarına eş değer 
dersliklerde eğitim görüyor, 
atölye ve spor alanlarında 

sosyalleşebiliyor.

eden veliler, çocuklarının okullarını 
çok sevdiğini söyleyerek memnuni-
yetlerini ifade ettiler. 

MUHTANCI: MÜKEMMEL
BİR OKULA KAVUŞTUK
Sakarya İlkokulu’nun daha önce; 12 
derslikli, toplantı salonu, kütüphanesi, 
çalışma alanları olmayan bir okul oldu-
ğunu dile getiren Okul Müdürü Osman 
Muhtancı “Baraka şeklinde yapılarda 
anasınıfları eğitim-öğretim faaliyet-
lerine devam ederken, sağ olsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz bey, okullun depreme dayanıklı 
olmadığı ortaya çıktığında yapımını 
üstlendi. Allah razı olsun, 24 derslikli; 
toplantı ve konferans salonlarıyla, 
çalışma odaları ve atölyele-
riyle, sensörlü lavaboları, 
asma tavanlarıyla mo-
dern bir okula bizi ka-
vuşturdu. Bahçesi son 
derece mahallemize 
uygun; spor salonla-
rı, çocuk oyun grup-
larıyla mükemmel 
bir okula kavuş-
tuk, özel bir ko-
lej halini aldık.” 
diye konuştu.

VELİLERİN GÖZÜ
ARKADA KALMIYOR
Okulun eski haliyle yeni halini kıyas-
layan veliler, Başkan Yücel Yılmaz’a; 
çocuklarını özel bir kolej imkânına ka-
vuşturduğu için çok teşekkür ederek 
yeni okul binası depreme dayanıklı 
olarak yapıldığı için gözlerinin arka-
da kalmadığını söyledi. Dersliklerde-
ki eksikliklerin de giderildiğine vurgu 
yapan veliler, okula Büyükşehir elinin 
değmesiyle çok modern, kullanışlı ve 
güzel olduğunu belirtti.

BBB’DEN GÖKKÖY İLKOKULU’NA
ATÖLYE

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Altıeylül İlçesi 

Gökköy Mahallesi’ndeki 
ilkokulda hem öğrencilerle 

oyun oynadı hem de 
Büyükşehir Belediyesi’nin 

destekleriyle yapılan 
Müzik-Görsel Sanatlar 

Tasarım Beceri Atölyesi’nin 
açılış kurdelesini kesti. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıla-
rıyla hizmete alınan atölyenin kurdele kesi-
mini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Çetin Keren, Okul Müdürü Muham-
med Ali Ünver, öğretmenler ve öğrenciler 
gerçekleştirdi. Sınıfları tek tek gezerek ço-
cuklarla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, 
her sınıfa; satranç, kitap, kalem, basketbol, 
voleybol ve futbol topu hediye etti. Okul 
Müdürü Muhammed Ali Ünver, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 
atölyeyi açmayı başardıklarını söyleyerek 
“Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bu konuda 
emeği büyük, kendilerine ve ekibine çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

“GÜLEN YÜZLERİNİ GÖRMEK HER 
ŞEYE DEĞİYOR”
Öğrencilerle birlikte satranç ve oyun oy-
nayan Başkan Yılmaz, devletin destekleri 
ve öğretmenlerin özverisi sayesinde oku-
lun bakımlı ve aktif olduğuna vurgu yaptı. 
Çocukların ve ailelerin oldukça mutlu oldu-
ğunu görmekten memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Başkan Yılmaz “Müzik-Görsel 
Sanatlar Tasarım Beceri Atölyesi’nin kurul-
ması öğrencilere güzel yansımış. Öğren-
cilerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve milli eğitim mü-
dürlüklerimizle birlikte okullarımıza hizmet 
etmekten mutluluk duyuyoruz. Çocukları-
mızın gülen yüzlerini görmek her şeye de-
ğiyor.” dedi.
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Şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan 
alanlarda çalışmalarını gerçekleştiren Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahil düzen-
leme işlemlerini sürdürüyor. 291 kilometre 
kıyı şeridiyle Ege ve Marmara Denizi’ne 
kıyısı olan Balıkesir’in sahillerini güzelleş-
tirmek, hak ettiği seviyeye getirerek tu-
rizmden aldığı payı artırmak amacıyla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla ekipler çalışmalarını gerçekleş-
tiriliyor.

İLHANLI VE KARŞIYAKA
ÇAMURDAN KURTULUYOR
Erdek’in; İlhan ve Karşıyaka Mahallelerin-
de; aydınlatma ve peyzaj çalışmalarından 
kent mobilyalarına, parke ve taş kaplama-
larından sahil ve meydan düzenlemelerine 
kadar çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, bölgeyi çamurdan kurtararak 
kullanışlı, konforlu ve estetik bir hale dö-
nüştürülüyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN 
Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdi-
ği çalışmaları gören vatandaşlar, eskiden 
çamur içinde kalan alanların modern ve 
kullanışlı hale getirilmesinden duydukla-
rı memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yücel 
Yılmaz’dan önce bölgeye böyle bir hizmet 

gelmediğini ifade eden vatandaşlar, yapı-
lan hizmetler için Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ederek yapılan çalışmaları çok 
beğendiklerini ifade etti. 

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ
DEVAM EDİYOR
2019 yılından bu yana Sarımsaklı Eski Ma-
liye Kampı, Altınkum Sahili, Akçay Yeni 
Mahalle Sahili, Akçay Askeriye Kampı Sa-
hili,Narlı Sahili, Altınoluk Liman dolgu alanı 
düzenlemesi, Tatlısu Büyükbakraç sahil 
boyu düzenlemesi, Tatlısu Büyükbakraç 
Koyu sahil kenarı düzenlemesi ve Gömeç 
Sahil Siteleri peyzaj düzenlemesi çalışma-
larını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; 
Karşıyaka Sahili, Erdek Turan Mahallesi 
Sahili ile Erdek İlhan Mahallesi Sahili ve 
Şahinburgaz Mahallesi Sahil Düzenlemesi 
düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. 

ŞAHİNBURGAZ VE OCAKLAR SAHİLİ 
DÜZENLENECEK
Devam eden çalışmaların tamamlanması-
nın ardından; Erdek Şahinburgaz Mahalle-
si’nde sahil düzenlemesi ile semt spor sa-
hası, oyun grubu, spor aletleri kurulumu ve 
Erdek Ocaklar Mahallesi sahili ve Edremit 
Avcılaraltı Sahilinde düzenleme yapılacak. 

BALIKESİR SAHİLLERİ
GÜZELLEŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi, 
Balıkesir sahillerini 

güzelleştirmeye devam 
ediyor. Sahilleri ve sahil 
yollarını düzenleyerek 
aydınlatma ve peyzaj 
çalışmalarından kent 

mobilyalarına, parke ve 
taş kaplamalarından 

sahil ve meydan 
düzenlemelerine kadar 
çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir, Erdek’in; 

İlhan ve Karşıyaka 
Mahallelerinde 

çalışmalarına devam 
ediyor.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 

Edremit’in Altınoluk 
Mahallesi Yağcılar 
Sahili’ni yürüyüş ve 
bisiklet yollarından 

spor sahalarına, 
modern kent 

mobilyalarından 
bitki örtüsüne kadar 
sil baştan yeniliyor. 
Bu yaz sezonunda 

hazır hale getirilecek 
olan toplam 18 bin 

metrekarelik Yağcılar 
Sahili’nde yüzde 50 
daha fazla ağaç ve 
yeşil alan olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ed-
remit’in Altınoluk Mahallesi Yağcılar Sahili’nde 
turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin 
daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağ-
lamak amacıyla 18 bin metrekarelik alanda 
sahil bandı düzenleme çalışması başlattı. Ba-
lıkesir’in toplam 291 kilometrelik sahil bandın-
da çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Körfez bölgesinde alt yapı ve üst 
yapı çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan 
BASKİ şebeke suyu bağlama, kanalizasyon, 
dere ıslahı, gibi çalışmalara sürdürürken Fen 
İşleri, Kent Estetiği ve Yol Yapım Bakım ve 
Onarım daire başkanlıkları da Yağcılar Sahili’ni 
baştan aşağıya yenileme hazırlıklarına başladı.

SÖKÜLEN AĞAÇLAR
YİNE SAHİLE DİKİLECEK
Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahaları-
na, modern kent mobilyalarından bitki örtü-
süne kadar sil baştan yenilecek olan Yağcılar 
Sahili’nde bulunan palmiye ağaçları söküm 
makineleri ile sökülerek sahilde ve yakın böl-
gelerde değerlendirilmek üzere nakil işlemleri 
yapıldı. Proje tamamlandığında sahil bandın-
da 75 adet palmiye ağacı, 97 adet oya ağacı 
ve 7 bin 900 adet çalının dikimi gerçekleşti-
rilmiş olacak. 1500 metrekare daha ek olarak 
yeşil alan kazandırılacak olan Yağcılar Sahili 
projesi bu yaz sezonunda hazır olacak.

YAĞCILAR SAHİLİ 
SİL BAŞTAN YENİLENİYOR
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ZEYTİNLİ KAVŞAĞI 
YENİLENECEK

Balıkesir’de; güvenli, konforlu ve hız-
lı bir ulaşım sağlamak amacıyla plan-
lamalarını sürdürerek hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği 
kavşak düzenleme çalışmalarıyla ula-
şımı rahatlatıyor. Türkiye’nin turizm ca-
zibe merkezlerinden; Akçay, Güre ve 
Altınoluk’a ulaşımda kullanılan, özellikle 
yaz aylarında trafik yoğunluğunun ol-
dukça fazla olduğu D550-06 Karayolu 
üzerinde Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kısa zamanda çalışmalar 
başlatılacak.Körfez bölgesi için büyük 
önem arz edenZeytinli Mahallesi girişi 

ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında 
bulunan sinyalize kavşakta, araç seyir 
yükünün yoğunlaştığı noktadamodern 
dönel kavşak düzenlemesi yapılarak 
trafik rahatlatılacak. Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yapacağı çalışmalar sayesinde; 
vatandaşların trafikte geçirdiği zaman 
azalacak, trafik akışıhızlı ve güvenli bir 
şekilde yürütülebilecek.  
Çalışma yapılacak alanda; refüjler ve 
kaldırımlar yenilenecek, asfalt serimi 
gerçekleştirilecek. İşlemler tamamlan-
dığında peyzaj düzenlemeleri yapılarak 
yeşillendirilip çiçeklendirilecek.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi; kentte hızlı, 

güvenli ve konforlu ulaşım 
sağlamak için ulaşım 

projelerini hayata geçirmeye 
devam ediyor. Körfez 

Bölgesi için özellikle nüfus 
yoğunluğunun arttığı yaz 
aylarında büyük önem arz 
eden D550-06 Karayolu 

üzerindekiZeytinli Mahallesi 
girişi ve Edremit Küçük 
Sanayi giriş-çıkışında 

bulunan sinyalize kavşakta 
düzenleme çalışmaları 

başlatılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz, Edremit’in Altınoluk 
Mahallesi Yağcılar Sahili’nde yapılan 
düzenleme çalışmalarını ve Edremit 
Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan 
sinyalize kavşaktaki çalışmaları ince-
ledi. 2022 yılı yaz sezonuna hazır hale 
getirilmesi için aralıksız çalışan ekip-
ler, 18 bin metrekarelik alanı yüzde 50 
daha fazla ağaca ve yeşil alana kavuş-
turacak.

KÖRFEZ’İN HEM 
SAHİL BANDI
HEM DE YOLLARI

DÜZELİYOR

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Edremit 

Körfezi’nin yaza hazır 
olması için sahil bandından 
ulaşım ağına kadar birçok 

farklı noktasında çalışmalar 
sürdürüyor. Başkan Yılmaz, 

Altınoluk Yağcılar Sahil 
bandındaki düzenlemeleri, 

Edremit ve Zeytinli 
kavşaklarındaki çalışmaları 

yerinde inceledi.

YAĞCILAR SAHİLİNDE 
YÜZLER GÜLÜYOR
Çalışmaların düzenlendiği Yağcılar Sa-
hili’nde vatandaşlarla görüşen Başkan 
Yılmaz, düzenlemeden duyulan mem-
nuniyetin kendilerini de mutlu ettiğini 
söyledi. Turizm potansiyelinin artırıl-
ması ve sahil şeridinin daha kullanışlı 
ve estetik hale gelmesi için sık sık ken-
disinin de kontrollere devam ettiğini 
söyleyen Başkan Yılmaz, 36 mavi bay-
raklı 291 kilometrelik sahil şeridinin her 
noktasını turizme kazandırmak için ça-
lıştıklarını ifade etti. Yağcılar Sahil ban-
dı; yürüyüş ve bisiklet yollarından spor 
sahalarına, modern kent mobilyaların-
dan bitki örtüsüne kadar yenileniyor.

KÖRFEZ BÖLGESİNDE 
KAVŞAKLAR YENİLENİYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kör-
fez bölgesinde hızlı, güvenli ve kon-
forlu ulaşımı sağlamak için projelerini 
bir bir hayata geçiriyor. Körfez Bölge-
si için özellikle nüfus yoğunluğunun 
arttığı yaz aylarında büyük önem arz 
eden D550-06 Karayolu üzerinde-
ki Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit 
Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan 
sinyalize kavşakta araç seyir yükünün 
yoğunlaştığı noktada modern dönel 
kavşak düzenlemesi yapılarak trafik 
rahatlatılacak. Başkan Yılmaz, çalış-
maları yerinde inceleyerek ekiplere 
kolaylıklar diledi.
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OSB’DEN BAHÇELİEVLER’E
DİREKT GEÇİŞ

Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla hizmete kazandırılan OSB Yolu’nun 2. kısım yol yapım 
çalışmaları başladı. 2. kısım yolun trafiğe açılması ile birlikte, Bahçelievler Mahallesi ve İzmir Yolu bağlantı noktası 

tamamlanmış olacak.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin 
trafik sorununun çözülmesi için Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın talimatı ile başlatılan 
OSB Yolu’nun 1. kısmı tamamlanarak 
trafiğe açıldı. 2. kısım yol çalışmaları 
da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 
Acil Servisi’nin bulunduğu bölgeden 
başlatılarak Bahçelievler Mahallesi 
Organize Sanayi Bölgesi bağlantısı 

tamamlanmış olacak. 20 metre ge-
nişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 
şeritli yapılacak olan 2. kısım yola da 
yine enerji tasarruflu aydınlatma sis-
temleri ve bisiklet yolu yapılacak. 10 
yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye 
istihdam sağlayacağı düşünülen yol, 
OSB’nin trafiğini kaldıracak şekilde 
planlandı. Büyükşehir Belediyesi Yol, 
Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Baş-

kanlığı ekipleri tarafından yapılan yol 
sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahalle-
si Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pa-
muklu Dokuma Fabrikası’nın yanın-
daki tren makasında yaşanan trafik 
sıkışıklığı da azaltılırken 2. kısım yolun 
tamamlanması ile birlikte bölgedeki 
trafik sıkışıklığı sorunu ortadan kaldı-
rılmış olacak.

KEPSUT’UN ALTYAPISI
GÜÇLENDİRİLDİ

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi,kapalı alanda bitkilerin 
yardımıyla atıksuları arıtan Sabit 
Film Entegre Aktif Çamur Sistemi 

prosesine sahipKepsut Atıksu 
Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak 
devreye aldı. Eski ve ömrünü 

tamamlamış mevcut kanalizasyon 
hatlarında meydana gelen 
arızaların ve evsel atıksu 

deşarjlarından dolayı oluşan 
çevre kirliliğinin önüne geçilerek 
Kepsut’un altyapısı güçlendirildi.

Su ve atıksu hizmetlerinin tedarikinden 
bertarafına kadar; insan odaklı, çevreye 
duyarlı, uluslararası standartlarla kaliteli 
ve verimli şekilde çalışmalarını sürdüren-
Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
(BASKİ)“Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi ve 
Kanalizasyon Şebeke Hattı” yapımını ta-
mamladı. Kapalı alanda bitkilerin yardımıy-

la atıksuları arıtan Sabit Film Entegre 
Aktif Çamur Sistemi (IFAS)prosesine 
sahip Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi ve 
Kanalizasyon Şebeke Hattı sayesin-
de çevre kirliği oluşmadan atıksular 
arıtılıyor. Kanalizasyon şebeke hat-
ları ile ilçenin atıksuları sağlıklı bir 
şekilde toplanarak Kepsut Atıksu 
Arıtma Tesisinde; çevre ve halk sağ-
lığı açısından Su Kirliliği Kontrol Yö-
netmeliğindeki standartlara uygun 
bir şekilde arıtılarak Simav Çayı’na 
deşarjı sağlanıyor. 

ARITMA TESİSİ SAYISI
32’YE ÇIKTI
BASKİ, günlük 15 bin kişi ve 2 bin 
200 metreküp kapasiteli Kepsut 

Atıksu Arıtma Tesisi kapsamında; 8 
bin 70 metre kanalizasyon hattı ve 
334 adet kanalizasyon parsel bacası 
imalatını gerçekleştirdi. Bu projeyle 
Kepsut’ta eski ve ömrünü tamam-
lamış mevcut kanalizasyon hatların-
da meydana gelen arızaların, evsel 
atıksu deşarjlarından dolayı oluşan 
çevre kirliliğinin ve insan sağlığına 
olumsuz etkilerin önüne geçilerek 
yapılan yatırımlarla Kepsut’un alt-
yapısı güçlendirildi. Tesisin kontrolü, 
uzman işletme personeli tarafından 
SCADA sistemi ile 24 saat uzaktan 
izlenerek sağlayan BASKİ’nin, Kep-
sut Atıksu Arıtma Tesisini devreye 
alınmasıyla birlikte atıksu arıtma te-
sis sayısı 32’ye çıktı.
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BAŞÇEŞME MEZARLIĞI
YENİLENİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekili 
Mustafa Canbey ve Başkanvekili Ya-
sin Sağay ile birlikte Başçeşme Me-
zarlığı’nda yürütülen çalışmaları ye-
rinde inceledi. En son eski belediye 
başkanlarından AK Partili Sabri Uğur 
döneminde düzenleme yapılan me-
zarlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Karesi Belediyesi iş birliğin-
de baştan aşağıya yeniliyor. Rama-
zan Bayramı’ndan önce çalışmaların 
bitirilmesi için ekipler, tatil yapmadan 
çalışmalarını sürdürüyor. Alandaki eski 
tabelalar sökülüp, aydınlatma direkle-
riyle beraber tek tip hale getiriliyor. 

MEZAR YERİNİ TELEFON
TARİF EDECEK
Çok fazla su patlakları yaşanması ne-
deniyle alt yapının da değiştirildiği 
mezarlıkta, Bilgi İşlem Dairesi Baş-
kanlığı vatandaşlara aradıkları mezar-

ları bulabilmeleri için sistem geliştirdi. 
Vatandaşlar, mezarlığa geldiği zaman 
telefonlarından mezarların yerini çok 
kolay bir şekilde bulabilecek. Başkan 
Yılmaz ile birlikte çalışmaları inceleyen 
Milletvekili Canbey, işçilikten seçilen 
taşına kadar her şeyin çok güzel oldu-
ğunu söyledi.

“YER ALTI SİSTEMİ 
GÜÇLENDİRİLDİ”
Mezarlıkta detaylı bir inceleme yapan 
Başkan Yılmaz, Sabri Uğur zamanında 
yolların ve güzergâhların belirlendiğini 
şimdi de kendilerinin günün şartlarına 
uygun olarak hem kayıt sisteminin ye-
nilendiğini hem de yer altı sisteminin 
güçlendirildiğini belirtti. Mezarlığın 
birçok noktasına da kamera sistemi 
yerleştirdiklerini ifade eden Başkan 
Yılmaz “Mezarlığımızı modern bir hiz-
met anlayışıyla güncellemek istedik. 
Başçeşme Mezarlığı gün içerisinde 

yüzlerce insanın kaybettiklerini yâd 
etmek ve dua okumak için geldiği, 
özellikle de arife günlerinde yaklaşık 
25 - 30 bin vatandaşımız tarafından 
ziyaret edilen bir yer.  

“CİDDİ BİR TADİLATA
İHTİYAÇ VARDI”
Bu işe mezarlığın girişindeki takı de-
ğiştirmekle başladık; gasilhanemiz, 
morgumuz ve diğer hizmet alanları-
mızda da ciddi bir tadilata ihtiyaç var-
dı. Burada yapılan çalışmalar; hizmet 
ünitelerinin sağlıklaştırılması, elektri-
ğiyle, suyuyla, çeşmeleriyle mezarlığı 
tamamen elden geçiriyoruz. Bu za-
mana kadar yapılan her tadilat belirli 
sorunları çözmek için yapılmış. Vatan-
daşlarımız geldiklerinde yaptığımız 
çalışmalardan umarım memnun kalır.”  
açıklamasında bulundu.

Yıllardır yaşanan 
sorunların geçici 

çözümlerle giderildiği 
Balıkesir Başçeşme 

Mezarlığı; elektrikten 
su hatlarına, 
çeşmesinden 

taşına, morgundan 
aydınlatmasına 
kadar 70 yıllık 

tarihi dokusuna 
uygun olarak 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

yenileniyor.

Konakpınar Gençlik Kampı hem konaklamalı eğitim 
verecek hem de uluslararası müsabakalara da ev 

sahipliği yapacak.

GENÇLERE BÜYÜK 
HİZMET

Türkiye’nin dört bir 
yanından gelecek gençlere 
konaklamalı eğitim vererek 
doğayı sevdirecek ve belirli 
spor branşlarında yetenek 

kazandıracak ayrıca 
uluslararası müsabakalara 

da ev sahipliği yapacak olan 
Konakpınar Gençlik Kampı 
adını dünyaya duyurmaya 

hazırlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Al-
tıeylül Belediyesi, iş birliğinde Altıeylül 
İlçesi Konakpınar kırsal mahallesinde 
özgüveni yüksek gençlerin yetiştiri-
leceği Gençlik Kampı’nın yapımında 
sona geliniyor. Yaklaşık 6 dönümlük 
ormanlık arazide bulunan tarihi bina-

nın restore edilmesinin ardından alan-
da çevre düzenlemeleri devam ediyor. 
Kısa zamanda tamamlanacak olan 
çalışmalar kapsamında alana gençle-
rin kullanımına yönelik hobi ve oyun 
alanları, 2 amfi, 1 idari bina ve otopark 
oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlan-

masıyla alan, Konakpınar Mahallesi’ne 
yakışır bir hale dönüşecek. Alanda 
gerçekleştirilen çalışmalardan duy-
dukları memnuniyeti dile getiren Ko-
nakpınarlı vatandaşlar, Başkan Yücel 
Yılmaz’a teşekkür etti.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
belediyecilik anlayışı kapsamında Balya 

Danişment Mahallesi’nde bir engelli 
vatandaşın özellikli engelli aracı ve engelli 
asansörü ihtiyacını karşılayarak evini de 
banyosundan mutfağına kadar baştan 

aşağıya yeniledi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı engelli vatandaşların 
eğitiminden ulaşımına, sosyal hayatındaki sıkın-
tılarına varıncaya kadar reform niteliğinde birçok 
projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında 
Engelsiz Şehir Balıkesir projesini hayat geçirmek 
için çalışmalarına devam ediyor. Engelli Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü, Balya Danişment Mahalle-
si’nde bir ailenin çağrı merkezi üzerinden talep 
ettikleri yardımı bir hafta gibi kısa bir sürede ta-
mamlayarak ailenin yüzünü güldürdü.

“GECE GÜNDÜZ
VATANDAŞIN YANINDAYIZ” 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ta-
leplerin önce sosyal yardım değerlendirme ku-
rulundan geçtiği bilgisini veren Sağlık Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Koordinatörü Meh-
met Kulaksız, hizmetler yerine getirilirken hem 
belediyenin imkânlarının hem de hayırsever 
vatandaşların yardımlarının kullandığını söyledi. 
Kulaksız “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bizlere ki-
min yardıma ihtiyacı varsa gece gündüz koşun 
talimatı üzerine bizler de tarafımıza gelen her 
talebi yerinde inceleyip ihtiyaçları gidermeye 
çalışıyoruz.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ 
Belediyeye başvuru yapmalarının ardından 2 
gün içinde kendilerine dönüş sağlandığını belir-
ten Şennur Uğran “Bir hafta içerisinde evimize 
kadar ekipler geldi. Evde incelemelerde bulun-
dular. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptı-
lar. Özellikli engelli aracımızı teslim ettiler, aracın 
eve çıkması için engelli asansörü kurdular. Evi-
mizin banyosundan, kapısından dolaplarına ka-
dar birçok şeyimizi yenilediler. Hepsinden Allah 
razı olsun.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

BBB, BİR AİLENİN DAHA
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi Ko-
caavşar Mahallesi’nde gaz sıkışması 
nedeniyle patlama yaşanan mahal-
leyi ziyaret ettiğinde evi kullanılamaz 
hale gelen Celal Eroğul’un evini baş-
tan aşağıya yenileme sözü vermişti. 
Evi baştan aşağıya yenileyen ekipler, 
aynı olayda motosikleti yanan Meh-
met Emin Kaçar adlı gence de söz 
verildiği gibi yeni motosikletini teslim 
etti. Ekipler, enkazı kaldırılan diğer 
evin ise inşaatına başladı. Geçtiğimiz 
günlerde Kocaavşar Mahallesi’nde 
Celal Eroğul’a ait evde gaz sıkışma-

sı sonucu patlama meydana gelmiş, 
olayda yaralanan Celal Eroğul’un eşi 
Refiye Eroğul ise İvrindi Devlet Has-
tanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Te-
davisi tamamlanan Refiye Eroğul’u 
ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. 
Patlamada çevredeki 10 binada ise 
hasar oluşmuştu. Başkan Yılmaz, evi 
zarar gören vatandaşları ziyaret ede-
rek zararlarının Büyükşehir Belediye-
si olarak karşılanacağını söylemişti. 
Kısa sürede enkazı kaldırılan evin ta-
miratını tamamlayan ekipler bir yan-
da da kullanılamaz hale gelen eşya-
ları yeniledi.

KOCAAVŞAR’DA SÖZLER 
BİR BİR YERİNE 

GETİRİLDİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi 

İlçesi’ne bağlı Kocaavşar 
Mahallesi’nde meydana 
gelen patlamada evleri 

zarar gören Eroğul ailesinin 
evini söz verdiği gibi baştan 
aşağıya yeniledi. Aynı olayda 
motosikleti yanan Mehmet 

Emin Kaçar adlı gence de yeni 
motosikleti teslim edildi.
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ERDEK NARLI-
MARMARA TOPAĞAÇ

FERİBOT HATTI AÇILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Erdek ve Marmara’da çıkarma 

yaptı. Vatandaşların büyük bir sevinçle bayram havasında karşıladığı Erdek 
Narlı-Marmara Topağaç Feribot Hattı açılışına katılan Başkan Yılmaz; bölgede 

Büyükşehir ve Marmara Adalar Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin açılışını 
da protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz; Erdek ve Marma-
ra Adası’nda bir dizi açılışa katılarak-
Büyükşehir Belediyesi ile Marmara 
Adalar Belediyesi ortaklığında ger-
çekleştirilen hizmetlerin açılışı ger-
çekleştirildi. İlk olarak bölge halkının 
büyük sevinçle karşıladığı Erdek Nar-
lı-Marmara Topağaç Feribot Hattı açı-
lışının yapılmasının ardından rahmetli 
iş insanı Recep Ahmet Mercan adına 
oğulları Alpsel Mercan ve Tansel Mer-
can tarafından yaptırılan 18 derslikli 
Recep Ahmet Mercan İlk ve Orta-
okulu’nun açılışı da gerçekleştirildi. 
Sonrasında daha önce Marmara mer-
kezde atıl durumda bulunan alanda 
yapılan çevre düzenlemesiyle Şifalı 
Su Seyir Terası, Marmara Hükümet 
Konağı olarak bilinen Marmara Adası 
Tarih ve Deniz Müzesi ile kütüphane 
hizmeti verecek Kole Burnu Kültür 
Evi’nin açılışı yapıldı. 

GESTAŞ’IN 8. HATTI; ERDEK 
NARLI-MARMARA TOPAĞAÇ’A 
AÇILDI
Marmara Adalar’da görev yapan 

muhtarlar ve Marmara Adalar Be-
lediye Başkanı Süleyman Aksoy’un 
talepleri üzerine feribot seferleri ko-
nusunu Yönetim Kurulu Başkanı ve 
aynı zamanda Çanakkale Valisi İlhami 
Aktaş ile istişare ettiklerini söyleyen 
GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç 
“Yönetim kurulu üyelerimizin onayıyla 
çalışmalara başladık. Çok meşakkatli 
geçen bir süreç sonunda bu hizmeti 
vatandaşlarımıza ulaştırdık. GESTAŞ 
olarak 8. hattımızı bugün açtık. 8 
hatta, 17 iskele ve 19 gemiyle hizmet 
vermekteyiz. Süreç boyunca bizlere 
destek veren herkese çok teşekkür 
ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.

BAŞKAN YILMAZ: ADA HALKININ 
HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK
Feribot seferleriyle ilgili prosedür sü-
recinin çok yorucu geçtiğini dile ge-
tiren Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, başta Marmara 
Adalar Belediye Başkanı Süleyman 
Aksoy olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ederek devamında 
şöyle konuştu: “Valimizle, Süleyman 

Başkanımızla, Kaymakamımızla bir-
likte derdimizi anlatabildik. Azimle, 
vekillerimizin de değerli katkılarıyla 
sonuca ulaştık. Erdek Narlı-Marmara 
Topağaç Feribot Seferleri ada halkı 
ve adayı ziyarete gelen vatandaşla-
rımızın hayatını kolaylaştıracak. 2 bu-
çuk saatlik yolculuk insanların gözün-
de büyüyordu bu süre şimdi yarım 
saatlik bir kara yolculuğu ve ardından 
gerek Paşalimanı’na gerek adalara 
hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Sefer-
lerimizin kazasız, belasız hayırlı olma-
sını diliyorum.” 

VEKİL AYDEMİR’DEN MARMARA 
ADASI’NA DOĞAL GAZ MÜJDESİ
Bir hayalin daha gerçek olmasına şa-
hitlik ettiklerini belirten AK Parti Balı-
kesir Milletvekili Mutlu Aydemir “Uzun 
süren bu sürecin olumlu sonucunu al-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Erdek 
ve Marmara ilçelerimiz yükselmekte 
olan turizm potansiyeliyle bizim me-
darı iftarımız. Başkanlarımızın girişim-
leriyle, biz milletvekillerinin katkılarıy-
la bölge ivme kazandı ve kazanmaya 
devam ediyor. Adalar bölgesinde ev 

almak isteyenlerin sayısı her geçen 
gün artıyor. Geçtiğimiz haftalarda mil-
letvekillerimiz ve Süleyman Başkanı-
mızla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız Fatih Dönmez’le görüştük. 
Marmara Adası’na doğal gaz getirme 
çalışmaları yapıyoruz. Sizlere hayal 
gibi gelebilir fakat nasıl yolu kısalta-
bildiysek, 2023’e kadar doğal gazı da 
getirmeyi planlıyoruz. Dünyanın en 
güzel bölgesi ve en güzel insanlarına 
ne yapsak azdır, hayırlı olmasını diliyo-
rum.” dedi. 

VEKİL UYGUR: ULAŞIM SÜRESİ 
NEREDEYSE YARIYA İNDİ 
Erdek Narlı-Marmara Topağaç Feribot 
Seferleri’nin, adalarda bulunan vatan-
daşlar için çok değerli bir hizmet ol-
duğunu vurgulayan AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Belgin Uygur “Zamanı iyi 
kullanmak çok önemli; Erdek’ten, Mar-
mara Adası’na ulaşım süresi neredey-
se yarıya indi. Bu anlamda çok önemli 
bir hizmet. Şehrimizin 20 ilçesine ye-
rel yönetim ve genel yönetim olarak 
büyük hizmetler götürüyoruz fakat 
Marmara Adası’nın ulaşım noktasında 

dezavantajlı bir konumu vardı. Buna 
rağmen Süleyman Başkanımız, güzel 
adalarımıza en güzel hizmeti getir-
mek için canla başla çalışıyor, Marma-
ra Adası’nın çehresi değişti. Bizler de 
milletvekilleri olarak Büyükşehir Bele-
diyesi, ilçe belediyelerimize elimizden 
gelen tüm desteği sağlıyoruz, hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi. 

VALİ ŞILDAK: TRAFİK 
YOĞUNLUĞUNU DA AZALTACAK
Erdek Narlı-Marmara Topağaç Feri-
bot Seferleri’nin, Marmara Adaları’nda 
yaşayan vatandaşlar adına çok güzel 
bir hizmet olduğunu ifade eden Balı-
kesir Valisi Hasan Şıldak “Doğrudan 
bir yolculuk olmadığı için transfer 
noktalarıyla 2 buçuk saatlik bir süreyi 
bulan yolculuk; 1-1 buçuk saate düşü-
yor. Bilhassa, Paşalimanı’nda oturan 
vatandaşlarımız, ziyaretlerim sırasında 
bana iletmişlerdi bu taleplerini. Onla-
ra uzanan bir el oluyor. Erdek’te yaz 
aylarında yoğunlaşan trafiği de rahat-
lamak adına bir alternatif olacak bu 
nokta trafik sıkışıklığını da azaltacak. 
Yükselmekte olan turizm potansiyeli-

ne de katkı sunacak bu girişimin tüm 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını te-
menni ediyor, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Bölgedeki çalış-
maların; milletvekillerimizin katkısı ve 
Büyükşehir Belediyemizin de hizmet-
leriyle çok daha yükseldiğini ve ileriye 
gittiğini göreceğiz.” diye konuştu. 

AÇILIŞLARA KATILIM BÜYÜK OLDU
Açılış törenlerine Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile eşi 
Mehtap Yılmaz’ın yanı sıra; Vali Hasan 
Şıldak ile eşi Fatmanur Şıldak, Balıke-
sir Milletvekilleri Belgin Uygur ile Mut-
lu Aydemir, GESTAŞ Genel Müdürü 
Mahir Sevinç, Erdek Belediye Başkanı 
Burhan Karışık, Erdek Kaymakamı Ab-
dullah Atakan Atasoy, Marmara Ada-
lar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, 
Jandarma Komutanı Kıdemli Albay 
Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü 
Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Serkan 
Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lok-
man Arıcıoğlu, meclis üyeleri, muhtar-
lar, vatandaşlar katıldı.



36 37

O
C

A
K 

- 
M

A
R

T 
 2

02
2

w
w

w
.b

al
ik

es
ir.

be
l.t

r

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Yücel Yılmaz, 
‘İstişare Günü’nde 

vatandaşlarla 
buluştu. Yüzlerce 

vatandaşın katılım 
gösterdiği İstişare 
Günü’nde Başkan 

Yılmaz kurmaylarıyla 
birlikte vatandaşların 
talep ve önerilerini 

dinledi, çözüme 
kavuşturulması 

noktasında gerekli 
çalışmaları başlattı.

Balıkesir’de yaşayan her bireyin şehrin yö-
netiminde, gerçekleştirilen hizmetlerde ve 
yatırımlarda söz sahibi olmasını önemseyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
vatandaşlarla istişarede bulunmak amacıyla 
‘İstişare Günü’ gerçekleştirdi. Yüzlerce va-
tandaş, Başkan Yücel Yılmaz’la makamında 
görüşerek şehir adına hayata geçirilmesi-
ni istedikleri hizmetler ve yatırımları aktardı, 
beklentilerini ifade etti. Balıkesir’i, her yaştan 
insanın; rahat, güvenli ve huzur içinde yaşaya-
cağı bir şehir haline getirmek amacıyla çalış-
malarına devam ettiklerini dile getiren Başkan 
Yılmaz, şehrin var olan potansiyelini ortaya 
çıkaracak yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. 

HER BİR VATANDAŞIN İSTEĞİ ÖNEMLİ 
20 ilçenin her bir noktasında Büyükşehir Be-
lediyesi olarak hizmet verdiklerini söyleyen 
Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’de yaşayan her 
bir vatandaşın isteğinin kendisi için önemli ol-
duğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevine seçildiği günden bu yana 20 
ilçesinde kronikleşen sorunları çözmek için 
kolları sıvadıklarını belirterek “Göreve geldi-

ğimizde ilk yaptığımız işlerden biri 20 ilçenin 
dinamikleri, muhtarlar, akademisyenlerle bir 
araya gelerek Şehir Şurası düzenlemek oldu. 
Şehrimizin her bir köşesinde çözülmesi gere-
ken sorunları tespit ederek yapılması gereken 
hizmetleri belirledik. Altyapıdan, üst yapıya, 
restorasyon çalışmalarından sahil düzenleme-
lerine, gençlik yatırımlarından akıllı şehircilik 
uygulamalarına kadar her konuda çalışmala-
rımız sürüyor. Yerel yönetimler, halka en ya-
kın hizmet birimleri. Hemşehrilerimizle sıklıkla 
bir araya gelerek her türlü talep ve önerisini 
dinliyor, çözüme ulaştırıyoruz. Her zaman va-
tandaşlarımızla birebir istişare ederek sorun-
ların çözümüne hız kazandırıyoruz. Şehrimizi 
yönetirken gerçek sahipleriyle istişarelerde 
bulunmayı önemsiyoruz. Hep birlikte karar 
alacağımız mekanizmaları artırıyoruz, şehrin 
sahiplerini sürece dâhil ediyoruz.” diye ko-
nuştu.  Balıkesirlilerle ve bu şehre gönül ve-
ren insanlarla bir araya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, belli 
aralıklarla vatandaşlarla ‘İstişare Günü’nde 
buluşmaya devam edecek.

BÜYÜKŞEHİR’DE
İSTİŞARE BULUŞMASI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, hafta sonunda kurmaylarıyla 
beraber Kapıdağ Yarımadası’nı karış karış 
dolaştı. Erdekli vatandaşların güler yüzle 
karşıladığı Başkan Yılmaz, bölgede yapılan 
çalışmaların vatandaşların yüzünü güldür-
mesinden büyük memnuniyet duyduğu-
nu ifade etti. Erdek İlçesi’nin Karşıyaka ve 
İlhan Mahallelerinde Büyükşehir Beledi-
yesi’nin başlattığı sahil şeridi düzenleme 
çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yıl-
maz, hizmetlerin Kapıdağ Yarımadası’ndaki 
tüm noktalara ulaştırılacağını böylelikle de 
bölgenin turizm potansiyelinin artacağını 
söyledi. Kapıdağ Yarımadası’nda; Karşıya-
ka, Çakıl, Şahinburgaz, Ballıpınar, Ormanlı, 
Turan, Narlı, İlhan ve Ocaklar Mahallelerine 
çıkarma yapan Başkan Yılmaz’a; AK Parti 
Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, AK Parti 
Erdek Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, 

AK Parti Erdek Gençlik Kolları Başkanı Emre 
Konçeli, AK Parti Erdek Meclis Üyeleri Ya-
şar Ceyhun Mırız, Huri Güven, Orhan Narin, 
Erdek MHP Meclis Üyesi Mehmet Ali Yağ-
cı, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara 
Koordinatörü İbrahim Koman ve ilgili daire 
başkanları eşlik etti.

SIRADA ŞAHİNBURGAZ VE
OCAKLAR VAR
Karşıyaka ve İlhan Mahallelerinde; peyzaj 
çalışmalarından kent mobilyalarına, parke 
ve taş kaplamalarından, aydınlatma, sahil 
ve meydan düzenlemesine kadar birçok 
noktaya dokunan ekipler, kısa bir süre son-
ra Şahinburgaz ve Ocaklar Sahili’nde de 
sahil düzenlemesi, semt spor sahası, oyun 
grubu ve spor aletleri kurulumu çalışmala-
rına başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, seçim vaatlerini 
bir bir yerine getirmeye 
devam ediyor. Erdek’in; 

Karşıyaka, Çakıl, 
Şahinburgaz, Ballıpınar, 
Ormanlı, Turan, Narlı, 

İlhan ve Ocaklar 
Mahallelerini karış karış 
gezen Başkan Yılmaz, 
sahil şeridi düzenleme 
çalışmalarıyla Kapıdağ 

Yarımadası’nın 
bir yandan turizm 

potansiyelini 
yükseltirken bir yandan 
da yörenin konforunu 

artırıyor.

HALKIN BAŞKANI HALKIN İÇİNDE
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Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkan Veki-
li Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe 
Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve partililer 
Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi Bağ-
lar Sokağı’nda esnaf ziyaretleri ger-
çekleştirdi. Cuma namazının ardından 
kahvede vatandaşlarla bir araya gelen 

heyet ardından Bağlar Sokağı’nda 
esnafın kapısını çalıp kolaylıklar diledi. 
Esnafın güler yüzle karşıladığı Başkan 
Yılmaz, tekstil atölyesinde dikiş attı, 
oklava ile hamur açtı, Bağlar Soka-
ğı’nda Kunduracı Hasan Yüksel’den 
bağlama dinledi. Girdiği her dükkânda 
esnafın ihtiyaçlarını soran ve tek tek 

notlarını alan Başkan Yılmaz “Pandemi 
sonrası dünyadaki olumsuz gelişme-
lere rağmen Türkiye’de ekonominin 
durmaması belirli ölçüde de hüküme-
tin yaptığı maaş zamları bir belediye 
başkanı olarak bizleri mutlu etti. Hal-
kımızın teveccühü artarak devam edi-
yor.” dedi.

BAŞKAN
YILMAZ,

ESNAFI DİNLEDİ

Bağlar Sokağı esnafının güler yüzle 
karşıladığı Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, tekstil atölyesinde 

dikiş attı, oklava ile hamur açtı, 
Kunduracı Hasan amcadan da bağlama 

dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kut-
lamak amacıyla 20 ilçeden gazetecileri 
ve ailelerini akşam yemeğinde bir ara-
ya getirdi. Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz tarafından gazeteciler 
onuruna düzenlenen yemeğe; Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer Orkan da ka-
tılım gösterdi. 

“YAPTIĞIMIZ İŞLERDEKİ
EN BÜYÜK PAYDAŞIMIZ”
Konuşmasında gazetecilere, çok de-
ğerli mesai arkadaşlarım diye seslenen 
Başkan Yücel Yılmaz “Biz neredeysek 
bizimle beraber bir şekilde ofiste ya da 

BÜYÜKŞEHİR’DEN,
GAZETECİLER GÜNÜ ONURUNA YEMEK

sahada; gözleri, gönülleri bizlerle olan 
çalışan gazetecilerimiz ve çok değerli 
aileleri, Çalışan Gazeteciler Günü’nüz 
kutlu olsun. Yaptığımız işlerde en bü-
yük paydaşımız, halkla aramızdaki 
bağlardan biri ve katılımcı olan; yapı-
lan işleri onaylayan veya reddeden, 
destekleyen veya biraz itirazımız var 
diyen bir duruş, farklılığımız basın biz-
ler için. Her zaman yanımızda olduğu-
nuz için teşekkür ediyorum.” dedi. 

EN ÇOK ÇOCUKLAR VE EŞLERDEN 
HELALLİK İSTEDİ
Yaptıkları işlerde samimi olduklarını 
dile getiren Başkan Yılmaz “Şehrimiz 
için doğru olduğuna inandığımız iş-
leri yapıyoruz, buna ilk önce sizlerin 
inanmanızı istiyoruz. Gece gündüz 
ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Başa-
rılı olmak istiyoruz, nefsimizi bir tarafa 
koyduk amacımız bu şehre olabildi-
ğince faydalı işler yapabilmek, netice 
sağlamak. Parayı yönetmek insan kay-
nağını yönetmekle doğru orantılı.  Bu-
nun için konsantre olmak, olaylardan 

haberdar olmak gerekiyor. Bir tarafa 
döndüğünüzde arkanızı görmüyorsu-
nuz. İşte orada bize lazım olan basın, 
doğruları bize gösterebilmesi için. Bü-
tün bu gayret ve hedef doğrultusunda 
çalışan gazetecilerimize, bu işin; mut-
fağında, sokakta, ofiste ya da bu işe 
parasını koymuş imtiyaz sahiplerine 
teşekkür ediyorum. Fakat en çok da 
çocuklarınız ve eşlerinizden helallik 
istiyorum. Onlar evde yol gözlüyorlar, 
bu şehir için emek veren herkese te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.  

BAŞKANLAR ÇOCUKLARLA 
BİRLİKTE YEDİLER
Konuşmanın ardından Başkan Yücel 
Yılmaz ve Başkan Dinçer Orkan ye-
meklerini, basın mensuplarının çocuk-
larıyla birlikte aynı masada yediler. 
Yemeğin ardından Büyükşehir Bele-
diyesi Basın Dairesi Başkanlığının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dola-
yısıyla verdiği yemeklerde geleneksel 
hale getirdiği mangalda kestane ikra-
mı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Günü onuruna, 
akşam yemeği düzenledi. Yaklaşık 
400 kişinin katılımıyla gerçekleşen 

programda Başkan Yılmaz 
“Yaptığımız işlerde en büyük 

paydaşımız basın mensupları.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “İstiklal 
Marşı 101 Yaşında” programı ile “Mehmet 
Akif Ersoy’a Saygı Kitabı” lansmanını, Avlu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuaye 
alanında Zeynep Çanakçı ve öğrencilerinin 
Tezhip Sergisi’nin gezilmesinin ardından 
program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bu-
lunarak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci 
yılı anısına özel olarak hazırlanan “Mehmet 
Akif Ersoy’a Saygı” adlı kitabın lansma-
nı yapıldı. “İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif” 
söyleşinde kitabın yazarlarından; Prof. 

Dr. Mehmet Bayyiğit, Dr. İbrahim Demir-
ci, Özhan Eren katılımcıları bilgilendirerek 
sorularını cevapladı. Söyleşinin ardından 
Öğretim Görevlisi Şemsettin Çoban ile saz 
ekibi muhteşem bir konserle katılımcıların 
gönüllerini dinlendirdi. Program kapsamın-
da; Tezhip Sanatçısı Zeynep Çanakçı, Prof. 
Dr. Mehmet Bayyiğit, Dr. İbrahim Demirci, 
Özhan Eren ve Öğretim Görevlisi Şemset-
tin Çoban’a plaket takdiminde bulunuldu. 
Programın ardından “Mehmet Akif Ersoy’a 
Saygı” adlı kitabın editörü Prof. Dr. Mehmet 
Bayyiğit imzasıyla kitaplar katılımcılara üc-
retsiz olarak dağıtıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
“MEHMET AKİF ERSOY’A SAYGI”

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 101’inci 

yılı anısına özel 
olarak hazırlanan 

“Mehmet Akif Ersoy’a 
Saygı” adlı kitabın 

lansmanı, Avlu 
Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Mecli-
si tarafından organize edilen Müspet 
Değerler Mektebi Emekli Tümamiral, 
BAU Denizcilik ve Global Stratejiler 
Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yay-
cı ve Türkiye Gazetesi Yazarı ve M5 
Medya Ankara Temsilcisi Dr. Yusuf 
Alabarda oldu. ‘Mavi Vatan ve Dış 
Politika’ların ele alındığı konferans-
ta Balıkesir’in ve Türkiye’nin coğrafik 
konumu, Türk’lerin bugüne kadar yüz 
yıllardır denizler üzerindeki hâkimi-
yeti ele alındı. Yaptıkları faaliyetler ile 
gençler ile sürekli bir arada oldukları-
nı vurgulayan Balıkesir Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgö-
nül, yapılan çalışmalarda, kendilerin-
den desteklerini esirgemeyen Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’a ve çalışmalara katkı sağlayan 
herkese teşekkür etti. Asgari güç ve 
sosyal imkânlarla Türkiye’nin bölgede 
parlayan bir yıldız olduğunu dile geti-
ren Balıkesir Milletvekili Mustafa Can-
bey, Türkiye’nin bundan sonra hem 
denizde hem de karada kendi sınır-
larını korumaya devam edeceğini bir 
yandan da gelişip büyüyeceğini söyle-
di. Mavi Vatan konusunun hayatlarına 
girmiş gerçek bir konu olduğunu vur-
gulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in hem 
Ege hem de Marmara Denizi’ne sınır-

ları olan coğrafi olarak özel bir Kuvayi 
Milliye şehri olduğunu söyledi. Başkan 
Yılmaz, Mavi Vatan doktrininin hem 
Türkiye’de hem de dünya genelinde 
benimsenmesini sağlayan Emekli Tü-
mamiral, BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. 
Cihat Yaycı’ya teşekkür etti.

‘MAVİ VATAN’ HALK TARAFINDAN 
TEVECCÜH BULDU
Türkiye Cumhuriyeti denildiğinde hari-
talardaki çizgiyle belirtilen kara sınırı-
nın düşünüldüğünü ifade eden Türkiye 
Gazetesi Yazarı ve M5 Medya Ankara 
Temsilcisi Dr. Yusuf Alabarda “Birisi 
çıktı ‘Mavi Vatan’ kavramını ortaya attı 
ve bu Mavi Vatan kavramı halkın gö-
zünde çok güzel bir teveccüh buldu.  
Bugün artık Mavi Vatan sınırları içeri-
sinde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
düşünülüyor. Bu kavramı ortaya çıkar-
tan Doç. Dr. Cihat Yaycı amiralime çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

“KUVAYİ MİLLİYE’NİN
BÜYÜK ETKİSİ OLDU”
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
temel taşlarından olan deniz şehri Ku-
vayi Milliye’de konferans vermekten 
büyük bir onur duyduğunu dile geti-
ren Emekli Tümamiral, BAU Denizcilik 
ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Cihat Yaycı “Balıkesir, hem 

Türk tarihinde hem de denizcilik tari-
hinde hakikaten çok ama çok önemli 
büyük izler bırakmış bir şehrimizdir. 
Sizlerin babaları ve dedeleri, Kuvayi 
Milliye ruhunun kurulmasının temel 
taşlarıdır. Kuvayi Milliye ruhu ve Çaka-
bey Donanmasını kuran Karesililer de 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuru-
luşundaki büyük temel taşlarından bi-
risidir. Bu bakımdan Balıkesir, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük 
öneme sahiptir.

“ARTIK DENİZ MADENCİLİĞİ 
ÖNEMLİ”
Yabancı devletlerin gözünden Türki-
ye’ye nasıl bakıldığını ilk gördüğümde 
düşüncelerim değişti ve bir şeyler yap-
mam gerektiğini düşündüm. Denizler-
de ülkeler arası sınırların nasıl olması 
gerektiği konusuna ağırlık verdim. 16 
yıllık yaptığım çalışmalar sonucunda 
Mavi Vatan Haritasını çizdim. Şimdi 
denizler büyük bir mücadele alanına 
dönüştü. Şimdi bu Mavi Vatan’ın içe-
risinde büyük yatırımlar gerektiren 
deniz diplerinin altındaki hidrokarbon 
kaynakları başta olmak üzere, her 
türlü madenin su üstüne çıkarılmasını 
sağlayan deniz dibi madenciliği önem-
li hale geldi.” açıklamalarında bulundu.

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat 
Yaycı ‘Mavi Vatan ve Dış Politika’ 

konferansında “Balıkesirlilerin babaları 
ve dedeleri, Kuvayi Milliye ruhunun 

kurulmasının temel taşlarıdır. Kuvayi 
Milliye ruhu ve Çakabey Donanmasını 

kuran Karesililer de Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin kuruluşundaki büyük temel 

taşlarından birisidir.” dedi.

“KUVAYİ 
MİLLİYE,

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN
TEMEL TAŞIDIR”
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GENÇLERİN BAŞKANI
YÜCEL YILMAZ

75. Yıl Gençlik Merkezi’nde liseli genç-
lerle bir araya gelen Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
şimdi de Avlu Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde 20 ilçedeki tüm okullardan 
liseli temsilciler ile bir araya geldi. “Ge-
leceğin gençleri, gençlerin geleceği” 
konulu söyleşide liseli gençler, Başkan 
Yücel Yılmaz ile bire bir soru-cevap 
yaparak yakın temasta bulundu.Baş-

kan Yılmaz’ın deneyim ve tecrübelerini 
anlattığı söyleşide gençlerin heyecanı, 
aktifliği ve katılımcılığı, gençlerin gücü-
nü geleceğini ve neler yapabileceğini 
ortaya koydu. Başkan Yılmaz, gençle-
rin geleceğini belirlerken sağlıklı ka-
rarların alınması, liseli gençlerin doğru 
istihdam alanlarında yer alması için bir 
araya geldiklerini söyledi. Gençlerin 
artık üretime dâhil olmaları gerektiğini 

de vurgulayan Başkan Yılmaz, genç-
lerin aydın, çağdaş kişiliklerinden, dü-
şüncelerinden faydalanmanın doğru 
olacağını dile getirdi. Başkan Yılmaz, 
ayrıca gençlere Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin oluşturduğu Espor Mer-
kezi’nden de bahsetti. Söyleşi sonun-
da Yücel başkanla birebirde sohbet 
de eden gençler ilçelerine kadar geri 
götürüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, liseli gençlerin 
aydın ve çağdaş fikirlerinin bir an önce değerlendirilerek doğru bir 

şekilde istihdam alanlarında üretime geçmelerini sağlamak için 
deneyim ve tecrübelerini aktarıyor.

BAŞKAN YILMAZ
GENÇ SPORCULARLA BOKS YAPTI

Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, İsmail Akçay Spor 
Tesislerinde Büyükşehir Be-
lediyespor’un boks sporcu-
larıyla bir araya geldi. Karesi 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Adem Özalp ile Büyükşehir 
Belediyespor Kulüp Baş-
kanı İrfan Sarıgül’ün de bu-
lunduğu ziyarette 50’den 
fazla sporcuyla buluşan 
Başkan Yılmaz, gençlerin 
isteğini kırmadı, eşofmanla-
rını giyerek ringe çıktı. Genç 
sporcularla sohbet eden, 

onların talep ve beklentile-
rini dinleyen Başkan Yücel 
Yılmaz “Sporcularımız tüm 
dünyaya İstiklal Marşımızı 
dinletsin istiyoruz. Bunun 
için gereken tüm altyapımız 
hazır. Her zaman olduğu 
gibi sporun ve sporcunun 
yanındayız.” dedi. 

HEDEF SPORCU VE TESİS 
SAYISINI ARTIRMAK
Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyespor bünyesinde çok 
farklı branşlarda gençle-
rin spor yaptığını söyleyen 

Başkan Yücel Yılmaz “Bu-
rada birçok kadın sporcu 
görmek, özellikle boks gibi 
bir sporu yaptığını görmek 
beni çok memnun etti. Hep-
sinin çok olduklarını bizzat 
gördüm.” açıklamasında 
bulundu. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak tesis sayısı 
ve sporcu sayısını artırma-
yı hedeflediklerini belirten 
Başkan Yılmaz “İstiyoruz ki 
bizleri gururlandırsınlar, tüm 
dünyaya İstiklal Marşımızı 
okutsunlar.” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyespor’un 

genç boksörleriyle 
bir araya gelen 

Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Yücel Yılmaz; 
istekleri kırmadı ve 
eşofmanlarını giyip 

ringe çıktı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; bir yandan genç-
lerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini sağlıklı 
bir şekilde sürdürmesi için çalışmalarını gerçekleş-
tirirken diğer yandan da kariyer hayatlarını doğru 
yönlendirebilmelerini sağlamak amacıyla girişimcilik 
konusunda alanında uzman kişilerle bir araya getiri-
yor. Avlu Kongre Merkezi’nde, Balıkesir Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi iş birliğinde “1. Girişimcilik ve Kariyer 
Zirvesi” gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi “On-
talks” adı altında; teknolojiden girişimciliğe, Meta-
verse dünyasından yapay zekâya, spor dünyasında 
kariyerden tarım girişimine kadar alanında uzman 
konuşmacıları gençlerle buluşturdu. 

TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR
Zirvede; “Kim milyoner Olmak İster?” programının 
yapımcısı Mehmet Çam “Hayat Bize Milyonluk Soru-
lar Soruyor” temalı söyleşisiyle, Metaverse Girişimci-
si ve CEO Burak Soylu “Metaverse Dünyası ve Kari-
yer Fırsatları” temalı söyleşisiyle, Kadın Girişimci ve 
CEO Oya Zingal “Tarım Girişimi” temalı söyleşisiyle, 
Girişimci Yazar Ömer Ekinci “Girişimcilik Ama Ne Za-
man?” temalı söyleşisiyle, Arge Mühendisi Hümeyra 
Demircioğlu “Yapay Zekâ ve Kariyerde Kadın Ruhu” 
temalı söyleşisiyle, Avrupa Birliği Türkiye Spor Elçi-
si Ozan Karakuş “Spor Dünyasında Kariyer” temalı 
söyleşisiyle, Dizayn VIP Yönetim Kurulu Başkanı Er-
bakan Malkoç “Kariyer Hikâyeleri” temalı söyleşisiy-
le, Yazılım Uzmanı Cihan Kızılaslan “Teknoloji” temalı 
söyleşisiyle ve Akademisyen ve İş İnsanı Nurullah 
Mahmut Dündar “Teknolojik Girişimler” temalı söyle-
şisiyletecrübelerini gençlere aktardı.  
Gençlerle bir arada bulunmaktan her zaman keyif al-
dığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, gençlerin ileriki hayatlarında başarılı 
bireyler olabilmeleri, sevdikleri ve önemsedikleri iş-
lerde fark yaratabilmeleri için kariyer zirvelerinin ol-
dukça verimli etkinlikler olduğunu söyledi. 

1. GİRİŞİMCİLİK VE 
KARİYER ZİRVESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAŞKAN YILMAZ:
ORİJİNAL OLMAK İÇİN 
FARKLILIĞI ARAMANIZ LAZIM
Başarı ve kaderin gayrete âşık olduğu-
nun altını çizen Başkan Yücel Yılmaz “Ha-
yatım boyunca şunu savundum; emeksiz 
mükâfat çok zor. Yaptığınız işte 3 şeye 
ihtiyacınız var. Birincisi; en iyisini yapmak 
için bir bakış açısı, enerji ve gayret ko-
nusunda kesinlikle bencil olmamanız ge-
rekiyor. Girişimci dendiği zaman insanlar 
hep bireysel girişimcilikten bahsediyor, 
öyle algılandığını düşünüyorum. Bir şey 
yapacağım; yaptığım şey herkes tarafın-
dan takdir görecek ve ben bunu başara-
cağım. Öyle bir altyapı yok. Şöyle başla-
yacaksınız; 20 kişi, aralarından elenenler 
olacak, düşeceksiniz 10 kişiye. Ama tut-
kulu bir şekilde proje yapmaya devam 
edeceksiniz. Orijinal olmak için orijinallik 
safhalarını yakalamanız için en iyisiyle 
aynı seviyeye gelip sonrasında farklılığı 
aramanız lazım.”dedi. 

“STANDARDIN ÜZERİNE 
ÇIKTIĞINIZDA HAYAT KAPILARINI 
SİZİN İÇİN AÇIYOR”
Başkan Yılmaz devamında şöyle konuş-
tu:
“İlk önce bakacaksınız biri doktor, biri 
zengin bir iş adamı, biri iyi bir meslek 
sahibi olmuş. Onlar hangi aşamalardan 
geçmiş, onları taklit etmeniz lazım çünkü 
sonucu garanti. Yaptığını yaparsan ba-
şarılı olursun. Siz, yaptığınız işi iyi yapma 
noktasında elinizden gelen gayreti gös-
terirseniz, alanınızda ben bu iş başkala-
rına göre daha iyi yapıyorum, eksiksiz 
ve olabilecek standartların üzerinde ya-
pıyorum diyorsanız emin olun hayat size 
kapılarını açmaya başlıyor.”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent 
Konseyi iş birliğinde “1. Girişimcilik ve Kariyer 
Zirvesi” düzenlendi. Yoğun ilgiyle gerçekleşen 
zirvede; teknolojiden girişimciliğe, Metaverse 
dünyasından yapay zekâya, spor dünyasında 

kariyerden tarım girişimine kadar alanında uzman 
konuşmacılar gençlerle buluştu.
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İŞÇİYİ SEVİNDİREN SÖZLEŞME HER ŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN

RAMAZAN PİDESİ 2,5 LİRA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde çalışan 4 bin 600 

işçinin maaşları belli oldu. Başkan 
Yücel Yılmaz ile Hizmet-İş Sendi-
kası Balıkesir Temsilcisi Savaş Dal 
arasında imzalanan Toplu İş Söz-
leşmesi Ek Protokolü ile işçilerin 

günlük yevmiyelerine memur 
zammı oranında yüzde 30,95 

ve üzerine seyyanen 10 lira zam 
verildi. Böylece en düşük günlük 

yevmiye 130,14’ten 180,42’ye 
yükseldi. Böylece, en düşük işçi 
maaşı 5 bin 500 liraya yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlık 
Rekreasyon Alanı’nda oluştur-
duğu Millet Kütüphanesi’nde 

yarıyıl tatili boyunca öğrencilere 
ücretsiz kafeterya hizmeti verdi. 

Öğrencilerin tatillerini verimli 
bir şekilde geçirmelerini teşvik 
etmek amacıyla Başkan Yücel 
Yılmaz’ın talimatıyla uygulanan 
ücretsiz kafeterya hizmetinden 

öğrenciler; kütüphanenin açık ol-
duğu saatler sabah 10 ile akşam 

9 arasında faydalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Bem-Bir 
Sen Sendikası ile belediyede 

çalışan memurların yüzünü gül-
düren sosyal denge sözleşmesi 
imzaladı. Sözleşme gereği hiçbir 
memur ayrımı yapılmaksızın sos-
yal denge ücreti yüzde 120 artırı-
larak 2 bin 650 liraya yükseltildi. 
Başkan Yılmaz, ayrıca memura 

kumanya yardımı yapılacağını ve 
9 bin 50 lirada banka promosyo-

nu verileceğini müjdeledi.

İzmir’in işgali karşısında; verdiği 
tepki ve düzenlediği kongrelerde 

aldığı kararlarla Milli Mücade-
le’nin meşalesini yakarak tam bir 
vatanseverlik örneği teşkil eden 
Balıkesir halkını ziyarete gelen 
Mehmet Akif Ersoy’un, 102 yıl 

önce Zağnos Paşa Camisi’nden 
halka hitabının anısına Mevlid-i 

Şerif okundu. Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi ile Balıkesir Kent 
Konseyi Kuvayı Milliye Meclisi iş 
birliğinde düzenlenen Mevlid-i 

Şerif’e, vatandaşların ilgisi büyük 
oldu.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin mobil veteriner kliniği 

hizmeti veren VETBÜS’ü, ilçe ilçe 
dolaşarak sokak hayvanlarına 
şifa dağıtmaya devam ediyor. 
Gittiği ilçelerde can dostların; 
sağlık taraması, iç-dış parazit 

taraması, ultrason, aşılama gibi 
işlemleri gerçekleştiren VETBÜS, 
sokak hayvanlarını bulundukları 
mahallelerde aşılayarak tedavi 

etme imkânı sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin destekleriyle Balıkesir 

Kent Konseyi ve Balıkesir Güzel 
Sanatlar Derneği (BALSANAT), 
eserleriyle ulusal ve uluslararası 
arenada adından sıkça söz etti-
ren Balıkesirli Ressam Özdemir 
Yemenicioğlu’nun anısına, Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

özel eşyalarının ve eserlerinin yer 
aldığı sergi düzenlendi. Yakla-
şık 2 yıl önce hayata gözlerini 
kapatan sanatçının öğrencileri 

de sevenleri de sergide bir araya 
geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir 
Kent Konseyi’nin de paydaşı 

olduğu “14 Mart Dünya Pİ Günü” 
etkinliklerine katıldı. Necatibey 

Eğitim Fakültesi Matematik 
Eğitimi Bölümü ile Matematik 

Topluluğu ‘II. BAÜN Matematik 
Topluluğu Çalıştayı’ ve ‘Pİ Günü’ 
etkinliğinde konuşan Başkan Yıl-
maz “Bu tür işleri yapan ülkelerin 
nasıl güçlü olduklarını görüyoruz. 
Yapılan tüm çalışmalar gençleri-

miz için.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
ibadethaneleri 11 Ayın Sultanı Ra-
mazan Ayı’na hazırlamak için yo-
ğun bir mesai harcıyor. Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan-

lığı’na bağlı ekipler 20 ilçedeki 
merkez ibadethanelerin temizlik 

çalışmalarını İl Müftülüğü ile 
koordineli bir şekilde yürütüyor. 
Bu çalışmalar sayesinde yaklaşık 
2 yıldır Ramazan Ayı’nda teravih 
namazı kılınamayan camilerde bu 

yıl teravih namazı kılınabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Konservatuarı Türk Sanat Müziği 

Korusu, Avlu Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde “Zeki Müren Şarkı-

ları” adlı konser verdi. 7’den 70’e 
çok sayıda vatandaşın ilgi gös-

terdiği konser, Zeki Müren’in ha-
yatı ve eserlerinin konu edildiği 
sinevizyon gösterimiyle devam 
etti. Konserin bitiminde Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet 
İnan sanatçılara çiçek takdim etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
lezzetiyle bir “Balıkesir klasiği” 

olan 300 gramlık Kare Ramazan 
Pidesi’ni günlük 50 bin adet üre-
terek 2,5 Liradan satışa sundu. 
Vatandaşlar, Türkiye’nin en uy-

gun fiyatlı pidesine, Ramazan ayı 
boyunca Fırıntaş Büfeleri ve satış 

noktalarından ulaşıyor.

Yoğun yağış öncesinde tedbir 
alan Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi, karla mücadelede etkin 
ve aralıksız olarak çalışmalarını 
gerçekleştirdi. 214 araç ve 555 
personelle ihtiyaç duyulan her 
yerde işlemlerini yapan ekipler; 
ayrıca sokakta yaşayan canlıları 
ve yüksek kesimlerde yaşayan 

yaban hayvanlarını da ihmal 
etmeyerek beslenme ihtiyaçlarını 

karşıladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ve Bigadiç Belediyesi, Afrika’dan 

Avrupa’ya göç eden leylekler 
için Bigadiç’in kırsal Mahallesi 

Işıklar’da, 6 ayrı bölgeyi koruma 
altına alarak “Göç Yolu Acil İniş 

Pisti” oluşturdu. Soğuk ve yağışlı 
havalarda göç edemeyen ley-

lekler, günlük yemlemesi yapılan 
acil iniş pistlerine inerek yeniden 

göç için havaların ısınmasını 
bekledi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
MEMURA MÜJDE

MEHMET AKİF ANISINA
MEVLİD OKUNDU

Büyükşehir’den kısa kısaBüyükşehir’den kısa kısa

ŞİFA, CAN DOSTLARIN
AYAĞINA GİDİYOR

SANATÇI YEMENİCİOĞLU
ESERLERİYLE ANILDI

ARA TATİLDE ÜCRETSİZ
KAFETERYA HİZMETİ

İBADETHANELER RAMAZAN 
AYI’NA HAZIR 

LEYLEKLER İÇİN
ACİL İNİŞ PİSTİ

KAR YAĞIŞIYLA
ETKİN MÜCADELE

ZEKİ MÜREN ŞARKILARI 
MEST ETTİ
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BÜYÜKŞEHİR’DEN
HAŞEREYLE MÜCADELEYE DESTEK

Temiz bir çevre ve 
sağlıklı bir toplum 

anlayışıyla haşereyle 
mücadele çalışmaları 

kapsamında 20 
ilçe belediyesiyle 
koordineli olarak 

hareket eden 
Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi, ilçe 
belediyelerine; 

47 araç, 42 
Pülverizatörlü ULV, 
7 Mist Blower ve 
21 Kanal Sisleme 
Cihazı dağıtımını 

gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, Başkan Yücel Yıl-
maz’ın öncülüğünde; temiz 
bir çevre ve sağlıklı bir top-
lum anlayışıyla haşereyle 
mücadele çalışmalarını, ilçe 
belediyeleriyle koordine-
li olarak sürdürüyor. Bü-
yükşehir Belediyesi ile ilçe 
belediyeleri arasında im-
zalanan iş birliği protokolü 
kapsamında; araç, ekipman 
ve biyosidal ürün desteği 
verilerek çalışmaların daha 
etkin, yerinden ve hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilme-
si sağlanıyor. Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Turan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen 
törende, Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı 
tarafından ilçe belediyele-
rinden gelen yetkili perso-
nele araçlar ve malzemeler 
teslim edildi. 
Haşereyle mücadele faali-
yetlerinin daha sağlıklı ve 
bilinçli bir şekilde yapılması 
amacıyla Dünya Sağlık Ör-
gütünün önerdiği ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından ruhsat-

landırılan insektisitler kul-
lanıldığı malzemelerin yanı 
sıra; 47 araç, 42 Pülveriza-
törlü ULV, 7 Mist Blower ve 
21 Kanal Sisleme Cihazı da-
ğıtımı yapıldı. 

HAŞEREYLE MÜCADELE 
KOORDİNELİ OLARAK 
SÜRDÜRÜLÜYOR
Büyükşehir Belediyesi ola-
rak çevre sağlığına bağlı ha-
şere mücadele faaliyetlerini 
3 yıldan bu yana ilçe bele-
diye başkanlıklarıyla koor-
dineli olarak yürüttüklerini 
söyleyen Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Volkan Karateke, yapılan 
ekipman desteğinin ilçe be-
lediyelerine hayırlı olmasını 
temenni ettiklerini söyledi. 

LARVA MÜCADELESİ 
ÖZVERİYLE 
YÜRÜTÜLECEK
Temiz bir çevre, sağlıklı bir 
toplum anlayışı ve vatan-
daşların yaz sezonunu hu-
zurlu geçirmesi amacıyla kış 
sezonu boyunca; kaynak ta-
rama ve ergin sivrisineklerin 

konakladığı kanalizasyon 
hatlarında yapılan sıcak sis-
lemeler, tespit edilen diğer 
kaynakların pasifize edil-
mesi ve hava sıcaklıklarının 
yükselmesiyle birlikte larva 
mücadelesi önemli bir has-
sasiyet ve özveriyle yürütü-
lecek.

ÇALIŞMALAR 
RUTİN OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Dağıtılan araç, ekipman 
ve malzemelerle ilçe bele-
diyeleri tarafından; sivrisi-
nek üreme kaynakları olan; 
durgun sular, fosseptikler, 
rogarlar, inşaat bodrum su-
ları, dere yatakları, batak-
lıklar, sazlık alanlar ve süs 
havuzlarının insan ve çevre 
sağlığı açısından güven-
li olan doğal larvasitlerle 
ilaçlanmasının yanında, ka-
rasineklerin üreme ve ko-
naklama noktaları olan güb-
relikler, çöp konteynırları ve 
çöp depolama alanlarında 
yıl boyunca rutin program 
kapsamında mücadele ger-
çekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kamu ihtiyaçlarını 
çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde karşıla-
yabilmek adına Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, 
etkin bir şehir yönetimi kurmak için çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen “Veriye Dayalı Kent Yönetim 
Sistemi” projesinin bir parçası olan Hava Kalite İs-
tasyonu’nun demosu, Merkez Karesi ilçesi Toplu 
Taşıma Merkezinde (TTM) bulunan Zabıta Dairesi 
Başkanlığının çatısına kuruldu. Akıllı Şehir Şube Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen Hava Kalite 
İstasyonu kurulduğu bölgenin; hava kalitesi, rüzgâr 
durumu, yağış miktarı ve gürültü seviyesini izleye-
rek kayıt altına alacak.

İL GENELİNDE YOĞUNLUK
HARİTALARI ÖLÇÜLECEK
7 gün 24 saat ölçüm yapacak istasyon sayesinde; 
sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr gücü, rüzgâr yönü, ya-
ğış miktarı, gürültü miktarı, O2 (Oksijen), CO2 (Kar-
bondioksit), CO (Karbon monoksit), NO2 (Amon-
yak), O3(Ozon), CH2O (Formaldehit), PM1 (Partikül 
seviyesi), PM2.5 (Partikül seviyesi), PM10 (Partikül 
seviyesi), VOC (Hava Kalite Değeri) gibi paramet-
releri sürekli kayıt altında tutulacak. Projenin de-
vamında, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesinin belirleyeceği noktalara da Hava 
Kalite Ölçüm İstasyonu kurulacak. Buralardan elde 
edilen parametreler kullanılarak il genelinde yo-
ğunluk haritaları çıkarılabilecek ve analizleri yapıla-
bilecek.
Kaydedilen ölçüm değerleri üzerinde değişiklik ya-
pılmadan Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Platfor-
mu’ndan ( https://acikveri.balikesir.bel.tr/ ) vatan-
daşlar tarafından görüntülenebilecek.

HAVA KALİTESİ
KAYIT ALTINA

ALINACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir 

uygulamalarına her geçen gün bir yenisini daha 
ekliyor. Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü ekipleri 

tarafından geliştirilen Hava Kalite İstasyonunun 
demosunu TTM’ye kuran Büyükşehir; hava kalitesi, 
rüzgâr durumu, yağış miktarı ve gürültü seviyesini 

izleyerek kayıt altına alacak,
https://acikveri.balikesir.bel.tr/ adresinden 

vatandaşlarla paylaşacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Araştır-
maları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (NE10) 
tarafından 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenci-
lere; robotik kodlama, katı modelleme, trafik 
parkur modeli, elektronik devre kitleri eğitim-
leri veriliyor.NE10’un dört ana biriminden biri 
olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilen 
eğitimler ile ilgili başvuru yapan 300’ün üze-
rinde çocuk ile ailelerinin, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katılımıyla 
gerçekleşen “Şehir Teknolojileri Programı”nda 
süreç ve verilen eğitimler hakkında bilgilendi-
rilmesinin ardından dersler başladı. 

“YAZILIM KONUSUNDA ÖNCÜ OLACAK 
GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ”
Güzel bir işe başlangıç yaptıklarını dile ge-
tiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Bizim bir derdimiz; Balıkesir’e 
ve ülkemize faydalı olmak isteyen insanlar 
yetiştirmek. Kaliteli bir nesil yetiştirmek ve ye-
tiştirdiğimiz neslin öncelikle yaşadığı şehre, 
etrafına daha sonrada dünyaya öncü olması. 
Türkiye’ye yazılım konusunda veya bu işlerin 
yapılması konusunda öncü olacak gençler 
yetiştirmek istiyoruz. Bütün öğrencilerimiz 
başarılı olur bir limitimiz yok. En iyi 10 değil, 
başvuran çocuklarımıza sonuna kadar destek 
olacağız. Gençlerimizi eğitim hayatları boyun-

ca da eğer istikbal vaat ediyorlarsa, şehir ola-
rak tamamen destekleyeceğiz. Büyükşehir, 
bir medeniyet projesi. Şehrin tamamında ne 
varsa bunların hepsini toparlayıp ülke katma 
değerinin üstünde neyimiz varsa lansmanını 
iyi yapıp sahip çıkmamız lazım. Bu işlerde en 
iyi olmaları için gerekli her türlü eğitimi ve des-
teği sağlayacağız.” diye konuştu.  

3 BOYUTLU TASARIM PROGRAMLARI 
ÖĞRENİYORLAR
Dersler başlamadan önce sınava giren çocuk-
lar, sınav sonuçlarına göre kendilerine uygun 
olan sınıflarda eğitimlerine başladı. 14 hafta 
olacak eğitimler; cumartesi ve pazar günleri 
10’ar kişilik gruplar halinde bir buçuk saat sü-
rüyor. Derslerde konunun uzmanları tarafın-
dan öğrencilere; wood kitleri, mbot robotları, 
makeymakey setleri, redkit setleri, arduino 
proje setleri ve code.org uygulaması kullanıla-
rak eğitimler veriliyor. Bunların yanı sıra; thin-
kercad programı ile 3 boyutlu yazıcılar kullanı-
larak 3 boyutlu tasarım programları öğretiliyor. 
Eğitimlerin içeriğinde;scratch, mblok, thinker-
cad programı, c, c# ve c++ programlama dille-
ri, phyton programlama dili kullanılıyor.
14 haftanın ardından, önümüzdeki eğitim-öğ-
retim yılında da yeni öğrenciler alınmaya de-
vam edecek.

Büyükşehir 
Belediyesi; 
Balıkesir’de 

yaşayan gençleri 
yazılım konusunda 

geliştirerek 
şehrine ve ülkesine 
fayda sağlayacak 

nesiller yetiştirmek 
amacıyla Şehir 

Araştırmaları ve 
Teknoloji Geliştirme 

Merkezi’nde 
4. sınıftan 12. 

sınıfa kadar olan 
öğrencilere; robotik 

kodlama, katı 
modelleme, trafik 

parkur modeli, 
elektronik devre 
kitleri eğitimleri 

veriyor.

BÜYÜKŞEHİR,
YAZILIMCI GENÇLER YETİŞTİRİYOR

BALIKESİRLİ HER YERDE
OKUYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 
otobüs beklerken ya da seyahat ederken 
daha keyifl i ve kaliteli vakit geçirmelerini 

sağlayacak“Beni Oku” projesini hayata geçirdi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların,durakta araç 
beklerken ve seyahat ederken geçirdikleri vakti daha iyi de-
ğerlendirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama 
ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçiri-
len “Beni Oku” uygulamasında ‘Şiir Oku’, ‘Hikâye Oku’, ‘Bun-
ları Biliyor Muydunuz’ başlıklı 3 kategoriyer alıyor.Büyükşehir 
Belediyesi uygulamayla bir yandan otobüs yolculuklarının 
daha keyifli hale getirilmesini diğer yandan da okuma alış-
kanlığının kazandırılmasını ve yaygınlaştırılmasınıhedefliyor.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?
Vatandaşlara online ortamda kitap okuma fırsatı sunan uy-
gulamayı kullanmak için; duraklarda ve otobüs içerisinde bu-
lunan “Beni Oku” yazılı kare kodun telefon ile okutulması ve 
açılan uygulamada çıkan “Oku” butonuna tıklanması gere-
kiyor. Sonrasında vatandaşlar, ‘Şiir Oku’, ‘Hikâye Oku’, ‘Bun-
ları Biliyor Muydunuz’ kategorileri arasında okumak istediği 
başlığı seçip uygulamada bulunan içeriklere ulaşabilecek.

CANI DA MALI DA
BÜYÜKŞEHİR’E 

EMANET
Ev yangınında ilaçlarını kurtaramadığını ve canını 
zor kurtardığını anlatan 76 yaşındaki Belkıs Uçar 

“Bana, Büyükşehir Belediyesi yardımcı oldu, Yücel 
beyin tuttuğu altın olsun inşallah.” dedi. Edremit 

İlçesi İkizçay Mahallesi’nde meydana gelen yangının 
yaralarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sarıyor.

Edremit İlçesi İkizçay Mahallesi’nde elektrik teçhizatı 
nedeniyle çıkan yangında mutfağı kullanılamaz hale 
gelen ve evi zarar gören 76 yaşındaki Belkıs Uçar’a 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Büyükşe-
hir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Kent 
Estetiği Dairesi; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla yanan evde temizlik ve 
yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye-
si, yanan evde çalışmaları kısa sürede tamamlayarak 
Belkıs Uçar’a teslim edilecek. 

BELKIS TEYZEDEN TEŞEKKÜR 
Mağduriyetinin giderilmesi için kısa sürede çalışma-
ları başlatan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan 
Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Belkıs Uçar, olay anını 
anlattı. Uçar “Misafirim vardı, mutfakta oturalım dedi. 
Mutfakta otururken birden patlama sesi duyduk, ar-
kamızdaki buzdolabı alev aldı. Hiçbir şey yapamadık. 
Her şey bir anda oldu, dumanın ve alevlerin içerisin-
den yalın ayak zor kaçtık. Zaten astım hastasıyım, 
kalp hastasıyım. İlaçlarımı bile kurtaramadım. Ancak 
canımı kurtardım. Büyükşehir Belediyesi bana yar-
dımcı oldu. Belediye Başkanımız Yücel beyin tuttuğu 
altın olsun inşallah.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, 
belediye hizmetlerinin daha yetkin, verimli, kaliteli bir şe-
kilde gerçekleştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artı-
rılması amacıyla başlattığı ISO 9001 Kalite Yönetim Siste-
mi sertifikası alma çalışmaları meyvesini verdi. Birimlerin 
birbiriyle daha entegre bir şekilde çalışmalarına imkan 
sunacak 8 alanda uluslararası yönetim sistemleri oluş-
turularak tecrübeli eğitmen ve rehberlerin destekleri ile 
birimlerin etkin katılımı sayesinde Büyükşehir Belediyesi, 
belgelendirmeye konu olan 7 sistemde TÜRKAK akredi-
tasyonlu sertifika almaya hak kazandı.

LABORATUVAR AKREDİTASYON SİSTEMİ 
OLUŞTURULDU
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Mem-
nuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetim Sis-
temi ve ISO 37001 Etik Yönetim Sistemlerinin kurulumu 
tamamlayan Büyükşehir, ilgili konularda çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi 
laboratuvarı içinde ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon 
Sistemi oluşturuldu. 

BELEDİYE HİZMETLERİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ
Bu sistemler sayesinde, Büyükşehir Belediyesi’nde; hiz-
met süreçleri daha etkinve verimli şekilde yürütülecek, 
hizmetlerde kalite artırılacak, çalışanların işten kaynaklı 
her türlü kaza ve hastalıklara karşı korunması sağlanacak, 
bilişim sistemleri sağlıklı olarak işletilerek vatandaşların 
kişisel verileri korunacak. Belediye faaliyetlerinde çevre-
ye zarar vermeyecek yöntemlerin uygulanması ve çev-
reye zarar veren hür türlü unsur ile mücadele edilmesi 
konusunda da ISO Belgesi almaya hak kazanan Büyükşe-
hir Belediyesi; enerji kullanımında verimliliğin sağlanması, 
acil durumlarda belediye faaliyetlerinin aksamaması için 
gerekli önlemlerin alınması, asfalt ürünlerinin kalite kont-
rollerinin yapılması, etik kurallara uygunluk sağlanması 
konularında uluslararası standartlarda çalışmalarını ger-
çekleştirecek.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI
STANDARTLARDA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını 
tamamlayarak 8 alanda, uluslararası yönetim sistemleri oluşturdu. Çalışmalarını 
uluslararası standartlarda gerçekleştiren Büyükşehir, ayrıca 7 sistemde TÜRKAK 

akreditasyonlu sertifika almaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi 1. 
Oturumunda alınan kararla Şe-
hit Cihan Gökkaya ismi, yıllarca 
makine operatörü olarak görev 
yaptığı Balıkesir DSİ 25. Bölge 
MüdürlüğüÇayırhisar Yerleşke-
sinde bulunan Makine İmalat Do-
natım Şube Müdürlüğü önündeki 

yaya üst geçidine verildi. Meclis 
üyelerinin oy birliğiyle alınan ka-
rarın hemen ardından çalışmala-
rı başlatan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi; Hava Lojmanları ile 
DSİ 25. Şube Müdürlüğü arasında 
yer alan yaya üst geçide şehidin 
adını verdi. Geçici görev gereği 
bulunduğu Suriye’nin Resulayn 

Kentinde Barış Pınarı Harekât 
Bölgesinde hain teröristlerin 
saldırısı sonucunda şehit edilen 
Balıkesirli Cihan Gökkaya’nın adı, 
bağlı bulunduğu Balıkesir DSİ 25. 
Bölge Müdürlüğü Makine İmalat 
Donatım Şube Müdürlüğünün 
önündeki üst geçitte yaşatılacak.

ŞEHİT CİHAN GÖKKAYA’NIN
ADI YAŞATILACAK
Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’de makine operatörü olarak görev 
yapan Cihan Gökkaya’nın adı,Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
oy birliğiyle aldığı kararla, görev yaptığı DSİ Bölge Müdürlüğü önünde 

bulunan üst geçide verildi. Şehidin adı, görev yaptığı kurumun 
önündeki yaya üst geçidinde yaşatılacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel-
birbirinden güzel etkinlikler düzen-
lendi. Avlu Kongre Merkezi’nde ardı 
ardına gerçekleştirilen program,re-
sim çalışmalarına 1990 yılında Balı-
kesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
Atölyesi’nde adım atan Ressam Dil-
şan Balkancı’nın “Hayat Bazen At-
lı’dır”  sergisinin açılışıyla başladı. Ba-
lıkesir Müzesinde, İzmir Devlet Resim 
Heykel Müzesinde, Jokey Kulübü Ko-
leksiyonunda, Balıkesir Devrim Erbil 
Çağdaş Sanatlar Müzesinde ayrıca 
Avrupa ve Amerika’da eserleri bulu-
nan sanatçının sergisi, katılımcıların 
büyük beğenisini kazandı. 

DİLŞAN BALKANCI’YA
KENT ŞÜKRAN BERATI 
Sergi açılışının ardından Büyükşehir 
Belediyesi ve Kent Konseyi tarafın-
dan hazırlanan “Yaşayan İnsan Hazi-
neleri” belgesel-film serisinin Dilşan 
Balkancı bölümünün ön gösterimi 
yapılarak Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ve Kent Konseyi 

Başkanı Mürsel Sabancı tarafından 
sanatçıya “Kent Şükran Beratı” tak-
dim edildi. 

KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL 
DEFİLE
Geleneksel Türk giyim ve el sanatla-
rını asıllarına bağlı kalarak güncel yo-
rumlarıyla günümüze aktarıp, yurtiçi 
ve yurt dışında düzenlediği sergilerle 
bu zengin mirası evrensel boyutlarıy-
la tanıtan bir eğitim kurumu olan An-
kara Olgunlaşma Enstitüsü’nün ko-
leksiyonunun yer aldığı defile,8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak 
Balıkesir’de kadınlarla buluştu. Her 
biri ayrı bir öykü barındıran, geçmişin 
izini gelecekle buluşturduğu Anadolu 
mirasınınçeşitli örneklerinin yer aldı-
ğı karma defile, seyirciler tarafından 
ilgiyle izlendi.

SALONA SIĞMAYAN SEYİRCİLER 
SAHNEDEN İZLEDİ
Defilenin ardından Türkiye’nin dört 
önemli kadın çello sanatçısından 
oluşanÇello Paradiso Grubu, 8 Mart 
Kadınlar Günü’ne özel hazırladıkları 

BÜYÜKŞEHİR’İN
KADINLAR GÜNÜ PROGRAMINA

BÜYÜK İLGİ 

repertuarlarıyla seyirci karşısına çıktı. 
Klasik müzik dünyasının bilinen ve se-
vilen eserlerinden seçkilerin yer aldığı 
konsere, Balıkesirliler büyük ilgi gös-
terdi. Salona sığmayan vatandaşlar 
konseri, sahnede sanatçıların yanın-
dan izledi. 8 Mart doğumlu olan Zaliha 
Didem Erken’e sahnede doğum günü 
sürprizi yapıldı. Kadın müzisyen kimli-
ğinin önemli örnekleri olarak bireysel 
kariyerleri başarılarla dolu Çello Para-

diso grubu üyeleri; Habibe Şafak Eriş-
kin, Zaliha Didem Erken, Gülyar Say, 
Dilbağ Tokay’ın performansı ayakta 
alkışlandı. 

BAŞKAN YILMAZ
KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıy-
la gerçekleştirilen etkinliklere ilgili gös-
tererek salonları dolduran vatandaşla-
ra teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Haya-
tımıza merhamet ve güzellik katan tüm 
kadınların, Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum. Sanata ve sanatçıya de-
ğer veren bir şehir olmak yolunda 
hızla ilerliyoruz. Bu özel günde kadın 
sanatçılarımızı, seyirciyle buluşturduk. 
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimiz de-
vam edecek.” diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü; 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ile Balıkesir Kent Konseyi’nin 

birlikte düzenlediği birbirinden 
güzel programlarla kutlandı. 
Kadınlar; Dilşan Balkancı’nın 
“Hayat Bazen Atlı’dır” resim 

sergisine, Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü’nün Anadolu 

mirasının çeşitli örneklerinin 
yer aldığı karma defilesine ve 
Türkiye’nin dört önemli kadın 

çello sanatçısından oluşan Çello 
Paradiso konserine büyük ilgi 

gösterdi.
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DOKTORLAR
EĞİTİM İÇİN SÖYLEDİ

Bu güne kadar 2 bini aşkın çocuğa 
burs veren ve 300’e yakın devlet oku-
luna; kütüphane yapımı, laboratuvar 
kurulumu ile yenileme çalışmalarına 
kadar birçok alanda destek veren 
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı 
(KAHEV); Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi ve Balıkesir Kent Konseyi’nin iş 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle; KAHEV 

organizasyonundagerçekleştirilen 
“Doktorlar Eğitim için Söylüyor” 

projesi kapsamında ülkenin dört bir 
yanından Balıkesir’e gelen hekimler, 
maddi imkânı yetersiz öğrencilerin 
eğitimine katkıda bulunmak için 
muhteşem bir Türk Halk Müziği 

Konseri düzenledi. Konserin geliriyle, 
Balıkesir’de maddi imkânsızlıklar 
yaşayan öğrencilere, burs imkânı 

sağlanacak.

birliğinde, Balıkesir’de muhteşem bir 
konser verdi. Konser programı önce-
sinde Balıkesir Kent Konseyi ve Balıke-
sir Tabip Odası’nın birlikte düzenlediği; 
“Pandemide Gençlerin Gözüyle Mas-
keli Yaşam” kompozisyon yarışması 
“Pandemide Neler Çektik” fotoğraf 
yarışması ile “Çocuk Gözüyle Maskeli 
Yaşam” resim yarışmasının sergisi ve 
ödül töreni gerçekleştirildi. “Doktorlar 
Eğitim için Söylüyor” projesi kapsa-
mında; ilki Antalya’da gerçekleştirilen 
konserin, ikincisi Balıkesir’de yapıldı. 
Ülkenin dört bir yanından Balıkesir’e 
gelen hekimler, Avlu Kongre Merke-
zi’ndedüzenledikleri konserin geliriyle, 
Balıkesir’de maddi imkânsızlıklar yaşa-
yan öğrencilere, ilköğretimden üniver-
siteye kadar burs imkânı sağlayacak.

ALİ ÇAKAR SÜRPRİZ YAPTI
İskender Ozan Toprak sanat yönet-
menliğinde senfoni orkestrası eşliğin-
de gerçekleşen Türk Halk Müziği kon-
serinde ülke genelinden kadın-erkek; 
tıp ve diş hekimleri, Anadolu’nun pek 
çok coğrafyasından birbirinden güzel 
eserler seslendirdi. Sahneye kurulan 

dev ekranlardan yansıtılan görüntüler, 
eserlere eşlik ederek müzikseverlere 
görsel bir şölen yaşattı. Konsere sürp-
riz yaparak katılan Balıkesirli TRT sa-
natçısı Ali Çakar’da en sevilen Balıkesir 
türkülerini seslendirerek dinleyicileri 
mest etti.  Konser sonunda;KAHEV’in 
kurucularından vakıf üyesi Dr. Tülin 
Pınar Eser,Proje Koordinatörü vakıf 
üyesi Dr. Nefise Akdemir, sanat yönet-
meni İskender Ozan Toprak ve konuk 
sanatçı Ali Çakar’a plaket ve çiçek tak-
dim edildi. Konsere; Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi Başkan Vekili Birol 
Şahin, Balıkesir Tabip Odası Başkanı 
Dr. Necdet Uçan, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
ve aynı zamanda Balıkesir Kent Kon-
seyi Başkanı Mürsel Sabancı, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Mehmet Akif Şencan ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Eğitime destek olmak amacıyla ger-
çekleştirilen konserler; Bursa, Eskişe-
hir, İzmir, Batman, Ankara, İstanbul gibi 
farklı illerde de devam edecek. 

Pandemi tedbirlerinin azaltılma-
sının ardından vatandaşları daha 
çok sosyal aktiviteyle buluştur-
mayı amaçlayan Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi; kültür ve sanat 
faaliyetlerine hız verdi. 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
birçok program hazırlayan Büyük-
şehir Belediyesi açılışı; TRT Müzik 
ekranlarında “Züleyha ile Sınırsız 
Ezgiler” programıyla seyirciyle 
buluşan sanatçı Züleyha Ortak 
konseri ile son yılların en sevilen 
ve çok takip edilen yazarları ara-
sında yer alan Nilgün Bodur söy-
leşisiyle yaptı. 

HEM KONSER HEM SÖYLEŞİ
Salih Tozan Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programda; Züleyha 
Ortak’ın muhteşem sesiyle bir-
birinden güzel şarkılarla seyirciyi 
mest etmesinin ardından, Nilgün 

Bodur da depresyon ve manipüle 
edilmek konularını baz alarak ko-
nuşmasını gerçekleştirdi. Kadınla-
rın da erkeklerin de hayatında kar-
şılaşabilecekleri olumsuzluklarla 
baş edebilmesi için tavsiyelerde 
bulunan Bodur’un söyleşisi büyük 
alkış aldı. Söyleşinin ardından tek-
rar müziğe ve eğlenceye devam 
edildi. Orkestrasını seyircilere 
tanıtan Zeliha Ortak, yıllar önce 
Mustafa Ceceli ile beraber söy-
lediği “Eksik” şarkısıyla tanınan 
vokalisti Elvan Günaydın’la parça-
yı seslendirdi. Program sonunda; 
Züleyha Ortak ve Nilgün Bodur’a 
günün anısına çiçek ve hediye 
takdiminde bulunuldu. Program 
çıkışında seyircilere, Nilgün Bo-
dur’un “Kaideye Tamah Etmeyen 
İstisnadır Hayat” adlı kitabı hediye 
edildi.

KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL
KONSER VE SÖYLEŞİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 

TRT Müzik ekranlarının sevilen yüzü Züleyha Ortak konseri ile son 
yılların çok takip edilen yazarları arasında yer alan Nilgün Bodur 

söyleşisi düzenledi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, şehri 
ziyaret edişinin 99. yıl dönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Fi-
kirleri, dünya görüşü, devrimleri ve vatanperverliğiyle sonsuza kadar 
anacağımız Atamızın sevdiği şarkılar, ünlü TRT sanatçısı Ali Çakar’ın 
sesinde hayat buldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen konserde Ali Çakar; bir yandan zeybek oynayıp bir yandan da 
kadife sesiyle vatandaşların kulağının pasını sildi. 

KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Balıkesirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Ali Çakar, Atatürk’ün 
sevdiği şarkılardan; Yemen Türküsü, İzmir’in Kavakları, Manastırın Or-
tasında ve daha birçok eseri seslendirdi, vatandaşlar da ona hep bir 
ağızdan eşlik etti. Kendisi de Edremit doğumlu olan şarkıcı konserde, 
Edremit’in Gelini adlı türküyü de seslendirerek Balıkesirlileri mest etti. 
Konsere; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Al-
tıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Mustafa Küçükkaptan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ATAMIZIN SEVDİĞİ ŞARKILAR
HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atamızın Balıkesir’e gelişinin 99. yılını 
“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle kutladı. Ünlü TRT sanatçısı Ali 

Çakar’ın sesinde hayat bulan şarkılar, Balıkesirlileri mest etti.

HEM YETİŞKİNLER HEM ÇOCUKLAR İÇİN
TİYATRO KEYFİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kül-
türel ve sanatsal etkinliklerini hız 
kesmeden devam ettiriyor. Devlet 
Tiyatrolarının sevilen oyunlarını şeh-
re getirerek Balıkesirlilerle buluştu-
ran Büyükşehir Belediyesi, Ankara 
Devlet Tiyatrosu’nun sevilen oyunu 
‘Eyvah Nadir’i seyirciyle bir araya ge-
tirdi.Avlu Kültür Merkezi’nde iki gün 
boyunca sahnelenen oyuna, tiyatro-
severlerin ilgisi büyük oldu. 1 oyunda 

tek başına 34 karakteri canlandıran 
oyuncu Koray Karaca’nın çağdaş 
meddahlık gösterisi, seyirci tarafın-
dan ilgiyle izlenerek büyük alkış aldı. 

TATİLDEKİ MİNİKLERE
TİYATRO KEYFİ
Yarıyıl tatilinde olan minikleri de ih-
mal etmeyen Büyükşehir Belediyesi 
onlar içinde, mevsimlerin ve insan 
doğasının değişip dönüşebiliyor ol-

masının güzelliğini anlatan “Soğuk-
tan Korkmayan Tek Kuş” adlı çocuk 
tiyatro oyununu şehre getirdi. Mine 
Kazmaoğlu’nun dilimize kazandırdığı 
Zoran Drvenkar’ın Çocuk Edebiyatı 
Ödülü’ne layık görülen “Soğuktan 
Korkmayan Tek Kuş” eseri, kukla ti-
yatrosu olarak iki kez Salih Tozan 
Kültür Merkezi’nde oynandı. Ailele-
riyle birlikte oyunu izleyen miniklere 
oyun çıkışında balon hediye edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre hem yetişkinler için hem de yarıyıl tatilinde minikler için 
birbirinden güzel tiyatro oyunları getirdi. “Eyvah Nadir” isimli yetişkin oyunu ile “Soğuktan 

Korkmayan Tek Kuş” adlı çocuk oyununa, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla, Balıkesir Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi tarafından organize 
edilen ‘Müspet Değerler Mektebi’nin 
konuğu, gençlerin ilgiyle takip ettiği 
yazarlardan Hayati İnanç oldu. Balı-
kesir’de gençleri her ay bir söyleşide 

buluşturan ‘Müspet Değerler Mekte-
bi’nin, Avlu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlediği etkinlikte salon hınca hınç 
doldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla 
gerçekleşen söyleşide Hayati İnanç,-
salona sığmayan gençleri sahneye 
davet etti. Sahnede gençlerle birlikte 

söyleşiye devam eden Hayati İnanç, 
TRT’de yayınlanan “Can Veren Per-
vaneler” adlı programından ve aynı 
adlı eserinden de bahsetti. Gençlerin 
sorularını yanıtlayan Hayati İnanç, Ba-
lıkesir’de gençlerle bir araya gelmek-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘MÜSPET DEĞERLER MEKTEBİ’NİN KONUĞU
HAYATİ İNANÇ

‘Müspet Değerler Mektebi, Hayati İnanç’ı konuk etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kent 
Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği programda salona sığmayan izleyicileri, Hayati İnanç sahnede ağırladı.

Gençlerle sohbet ederek proje ve faa-
liyetleri hakkında bilgiler alan ve tecrü-
belerini paylaşan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Genç-
lerimizin kent yönetimine katılımlarını, 
kentle ilgili sorunların çözümünde aktif 
rol almalarını önemsiyorum. Gençlerin 
bu şehirle ilgili düşünceleri, bakış açı-
ları bizlere yepyeni bir heyecan kat-
masının yanı sıra geleceğe olan güve-
nimizi daha da artırıyor. Gönüllü olarak 
yapmış olduğunuz bu çalışmalar çok 

kıymetli. Her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra sizlerle birlik-
te çok daha güzel işlere imza atacağız. 
Büyükşehir olarak her zaman arkanız-
da olacağız.” dedi. 

GENÇLERDEN BAŞKANA 
TEŞEKKÜR
Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 
Başkanı Kerim Gülgönül ise “Şehirde 
gençlerin fikrine, bakış açısına önem 
veren başkanımız olduğu için çok 

şanslıyız. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Yücel Yılmaz’a, Gençlik 
Meclisi olarak yapacağımız proje ve 
faaliyetlerin bilgisini vererek çalışma-
larımıza destek sözünü aldık. Gençler 
olarak gençlere her zaman destek ve-
ren ve çalışmalarımızı yakından takip 
eden Büyükşehir Belediye Başkanımı-
za teşekkür ederiz.” açıklamasında bu-
lundu. Başkan Yılmaz, ziyaretin ardın-
dan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GENÇLİK MECLİSİ’NDEN
BAŞKAN YILMAZ’A ZİYARET

Balıkesir Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın konuğu oldu. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
her zaman gençlerin 

yanında olduğunu söyleyen 
Başkan Yılmaz, gençlerin 

kent yönetiminde etkin rol 
almalarını önemsediğini 

ifade etti.
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Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin oldu. 

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kızılcahamam kampında 
düzenlenen ‘AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın En 
Başaralı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

Geleneksel sanatlara önem veren ve 
şehri kültürel değerleriyle ön planda 
tutan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Yerel 
Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde 
“Yılın En Başaralı Geleneksel Sanatla-
ra Katkı Ödülü”ne layık görüldü. Dü-
zenlediği “Sanatın On Hali-Geleneksel 
Türk Sanatları” ile “Tasarımla Balıkesir’i 
Anlat” yarışmalarıyla kentin kimliğini 
ve sanatsal birikimini gelecek nesille-
re aktaran çalışmalara imza atan Bü-
yükşehir Belediyesi, böylelikle şehrin 
kültür ve geleneksel sanat envanteri-
ne büyük kazanımlar sağlayarak arşiv 
oluşturuyor. Türkiye’nin her yerinden 
birçok tasarımcı ve zanaatkârın katılı-
mıyla gerçekleşen yarışmalarda çıkan 
ürün ve eserlerde Balıkesir’in motifle-
ri geleneksel ve çağdaş tasarımlarda 
hayat buluyor.  Ayrıca Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi Meslek Edindir-

me Kurslarında şehrin en önemli mo-
tiflerinden olan domates gülü yapımı 
ve kısa zaman önce AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Mutlu Aydemir’in mihman-
darlığında Büyükşehir Belediyesi des-
tekleriyle coğrafi işaret alan Balıkesir 
Pullusu eğitimleri veriyor.

ÖDÜLLERİN ŞEHRİ BALIKESİR 
Kültür ve sanat dünyasına bakıştan 
belediyecilik anlayışında kültür ve 
sanata, kültür sanat mekân yöneti-
minden dijital dünyada kültüre kadar 
geniş bir perspektifte hitap eden Balı-
kesir Büyükşehir Belediyesi son yıllar-
da gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok 
ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan tarafından “Ba-
lıkesir Dijital Gençlik Merkezi” proje-
siyle “Yılın Büyükşehir Belediye Baş-
kanı” ödülüne layık görülen Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz; “Sağlık Akan Petekler” proje-
siyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 
düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Çev-
re Kategorisi’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne, 
Uluslararası Altın Kentler Derneği ta-
rafından ‘Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi 
Ödülü’ne, Tarihi Kentler Birliği tarafın-
dan ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması’nda ‘restorasyon ve kent-
sel tasarım çalışmaları” çalışmaları ile 
Metin Sözen Büyük Ödülü’ne, AK Parti 
Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongre-
si’nde AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki tarafından “Yılın En Başaralı 
Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü”ne 
layık görüldü.

BÜYÜKŞEHİR, ÖDÜLE DOYMUYOR
BM Genel Sekreteri Guterres’in Yardımcısı Maimunah 

Mohd Sharif Uluslararası Toplantıda Yücel Yılmaz’ı anlattı

“Geleneksel Sporların İhyası” temasıy-
la Azerbaycan’da düzenlenen Ulusla-
rarası 5. Etnospor Forumu’nda Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın; gençlere ve spora verdiği 
değer, 45 ülkeden 140 üst düzey katı-
lımcıya BM Genel Sekreteri Guterres’in 
Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktö-
rü Maimunah Mohd Sharif tarafından 
örnek gösterildi. Türkiye’den, Dünya 
Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’nun da katıldığı forumda; Azer-
baycan, Gambiya, Nijer, Meksika, İran, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Lübnan spor 
bakan yardımcıları ve birçok ülkeden 
üst düzey kişiler de yer aldı. Sharif, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 
Birleşmiş Milletler desteğiyle yapılan 
ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan 
Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Mer-
kezi’nden bahsetti. Dünya Etnospor 

Konfederasyonu (DEK) tarafından dü-
zenlenen Forum’da, geleneksel spor-
ların ihyası için ortak bildiri imzalandı. 
BM Genel 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 gençli-
ğe yapmış olduğu desteklerden dolayı 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini sunarak 
sözlerine başlayan Maimunah Mohd 
Sharif “BM ile ortak yapmış olduğu-
muz çalışmalar çerçevesinde gençliğe 
yapılan yatırımları önemsiyoruz. Sağ-
lıklı bir gelecek için gençlik faaliyet-
lerinin önemi her geçen gün artmak-
tadır. Bu noktada BM 75. Yıl Gençlik 
Merkezi’nin, Balıkesir’deki faaliyetleri 
öne çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin bu 

hususta desteklerini sunması gençler 
açısından fırsatlar oluşturacak nitelik-
tedir. Hep daha iyisini yakalamak için 
gençliğe daha fazla fırsatlar sunmak 
gerekiyor.” dedi.

BALIKESİR ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Balıkesir’de yapılan gençlik çalışmala-
rından övgüyle bahseden Maimunah 
Mohd Sharif, uluslararası bir organi-
zasyon olan Etnospor Forumunda, 
Balıkesir’i örnek göstererek Başkan 
Yücel Yılmaz’a destekleri için teşek-
kürlerini iletti. Ortak iş birliği faaliyet-
lerinden duyulan memnuniyeti de dile 
getiren Maimunah Mohd Sharif, Dün-
ya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Necmettin Bilal Erdoğan ile Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na şükranlarını ileterek 
konuşmasına son verdi. Geleneksel 
sporların yaşatılması ve gençlik faali-
yetlerinin yol haritasının öne çıkarıldığı 
foruma Balıkesir damgasını vurdu.

BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI
BAŞKAN YILMAZ’I,

45 ÜLKEYE ÖRNEK GÖSTERDİ

BM Genel Sekreteri Guterres’in Yardımcısı ve UN Habitat İcra 
Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Balıkesir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yücel Yılmaz’ın gençlere uluslararası fırsatlar sunan yatırımlar 
yapmasını ve sporculara verdiği değeri 5. Etnospor Forumu’nda 45 

ülkeden 140 üst düzey katılımcıya örnek gösterdi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför esnafının işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 
Ulaşım Başvuru Sistemi’ni hayata geçirecek. 20 ilçenin Şoförler Odası başkanları ve genel 
sekreterlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sistem tanıtılarak detayları hakkında 

bilgilendirme yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şoför 
esnafının yanında olmaya ve işlem-
lerini kolaylaştırmaya devam ediyor. 
20 ilçenin Şoförler Odası başkanlarını 
ve genel sekreterlerini ağırlayan Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama 
ve Raylı Sistemleri Dairesi Başkanlığı 
UKOME Şube Müdürlüğü, Ulaşım Baş-

vuru Sistemi hakkında bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. İl genelinde; ser-
vis, taksi, yük taşımacılığı ve toplu ta-
şıma faaliyeti yürüten şoför esnafının 
kuruma gelmeden işlemlerini online 
olarak yapabilmesine imkan sağlaya-
cak Ulaşım Başvuru Sistemi ile işlem-
ler hızlı bir şekilde yürütülebilecek. 

Toplantıda sistemin detayları oda baş-
kanları ve genel sekreterlerine ayrın-
tılarıyla anlatılarak kullanımı hakkında 
bilgi verildi. Kurulacak sistem sayesin-
de ilçelerde yaşayan şoförler, merke-
ze gelmeden işlemlerini kolaylıkla hızlı 
bir şekilde gerçekleştirebilecek.

BÜYÜKŞEHİR,
ŞOFÖRLERİN İŞLEMLERİNİ 

KOLAYLAŞTIRIYOR

BÜYÜKŞEHİR’DEN
HER İLÇEYE
ÖZEL TANITIM FİLMİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin her birinin 
turizm potansiyelinin ön plana çıkarıldığı tanıtım filmlerini 
hazırlıyor. İlk aşamada 5 ilçenin filmlerini tamamlayan 
Büyükşehir Belediyesi, yılsonuna kadar 20 ilçenin filmlerini 
tamamlayacak.

Pandeminin etkisiyle evlerden çıkılmayan uzun günlerin ardından 
aşılamaların gerçekleştirilmesiyle, yeniden tatil ihtiyacını karşıla-
maya yönelen kişilerin seyahat noktalarından beklentileri de de-
ğişti. Seyahat tercihlerinde kalabalık, kitle turizminin ön planda 
olduğu trendlere dayalı turizm yerine; doğala ve kırsala yatkın, 
kolay erişilebilir ve kişiselleştirilmiş turizm eğilimi gün geçtikçe 
daha popüler hale geldi. Buradan yola çıkarak şehrin turizm di-
namiklerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Balıkesir Büyükşe-
hir BelediyeMeclisi Turizm Komisyonu öncülüğünde, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm 
ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından 20 ilçenin turizm potansi-
yellerinin gözler önüne serildiği tanıtım filmleri çekiliyor. Gömeç, 
Havran, İvrindi, Savaştepe ve Susurluk’un tanıtım filmleri tamam-
landı. İlk aşamada 5 ilçeyle başlayan tanıtım faaliyetleri, ikinci 
altı ayda 10 ilçede, yılsonuna kadar da 20 ilçede tamamlanacak. 
Sosyal medya için 1 dakika ve 3 dakikalık versiyonları sunulan 

filmler, gösterildiği tüm organizasyon-
larda büyük beğeni topladı.
2019’da Avrupa Komisyonu tarafından 
“Sağlık ve Esenlik Turizmi” temasıyla 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (Euro-
pean Destinastions Of Excellence) 
ödülüne layık görülen Balıkesir’in; çok 
bilinmeyen, keşfetmeye açık alanları 
tanıtım filmlerinde öne çıkarılıyor. Bi-
linirliği daha düşük olan ilçeler tanıtım 
faaliyetinde ön plana alınıyor.
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DEDİĞİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü 

Nazım TANRIKULU

Bir kucak şifa çiçeği olduğunda, bize her 
gün, her an bayram..
Bugün misk adaçayı (Salvia sclarea) 
topladım damıtmak üzere. Sonra 
dedim ki epeydir bitkilerin dilinden 
seslenmedim. Bitkice konuşmadım. 
Misk Adaçayı ile doğada hemhal olunca, 
bitkinin hal diliyle söylediklerini, bitkice 
aktarayım istedim...
Söze başlamadan, aklınızı kenara koyup, 
kalbinizi açarak okumanızı salık veririz. 
Zira kalbin bildiklerini akıl sonra tasdik 
eder der hakikatiyle bilenler..
Ben bitkilerden, kokusu ile 
konuşanlardanım. Kardeşlerim de kokusu 
ile konuşur. Adaçayı derler hepimize. 
Kimimiz keskin, kimimiz tatlı kokuludur. 
Beni gören insan kardeşlerim, ilhamı 
nereden aldıysa o ilhamla isimlendirmiş 
adımı. Kokumdaki misk tonlarından olsa 
gerek “misk adaçayı” diye ayrılmışım 

kardeşlerimden. Ayrıca güzelliğim zehir 
barındırmaz, güzel kardeşlerimdeki 
zehir bende bulunmaz.. Başka dillerdeki 
adımın anlamı “göz parlaklığı, keskin, 
net görüş” imiş. Gözün ferinin söndüğü 
durumlarda kullanmış öte aleme göçmüş 
atalarınız geleneksel olarak.. Derler ki 
iki gözün arasındaki görünmez üçüncü 
göze uygulandığında rüyalarınızla ruhun 
görüşünü açar, kalbinizle görmeye 
başlarsınız.
Yol kenarlarını, kayalık alanları, güneşi 
bol alan yerleri, toprağın kızılını ve 
kurusunu pek severim. Susuz yaşayabilir, 
üstümdeki tüylerle sıcaklarda terlemem, 
kışın döktüğüm yapraklarımı yorganım 
yapar soğuklarda üşümeden yaşamıma 
devam ederim.
Bilge Hekim Dioscorides de kullanmış, 
Hekimi Lokman da.. Öteden beri 
kadınların, yolda kalmışların, derde düçar 

olup umudunu yitirenlerin dostuyum. 
Yol kenarlarında bitivermem boşuna 
değil zira.. Yolunuzu kaybettiğinizde, 
yürümeye mecaliniz kalmadığında, 
umudunuz tükenip yolda kaldığınızda 
beni görün diye yolların kenarındayım, 
hem de uçurum kenarında yaşama 
tutunarak çoğu zaman..
Çiçeklerimden güzel kokulu bir yağ elde 
edersiniz ki yetiştiğim yere göre kimyam 
değişir. Koklarsanız ruhunuza, sürerseniz 
teninize güzellik katarım. Lakin özümün 
özü olduğundan cildinize sürmeden 
yediğiniz bir yağda inceltin derim..
Tohumlarımı sıkarsanız yağımı; suda 
bekletirseniz müsilajımı çıkarırsınız.. 
Çiçeklerim de pek lezizdir, salatalarınıza 
süs ve lezzet katarım.

Ben dedim sözümü, varın siz duyun 
özünü..
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