1

www.balikesir.bel.tr

2

OCAK - MART 2021

Kıymetli Hemşehrilerim,
Önceliği insan olan bir şehir inşa etme gayretiyle çıktığımız Büyükşehir yolculuğunda iki yılımızı geride bıraktık.
Balıkesir her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Bizler, bu anlayışla kentin sorunlarına kararlılıkla çözüm üretiyor,
yarım kalan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken de kent dinamikleriyle birlikte hareket ediyor; örnek bir
belediye, örnek bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Belediyecilik anlayışımızı ‘katılımcı belediyecilik’,
‘sosyal belediyecilik’, ‘kültürel belediyecilik’, ‘çevre dostu belediyecilik’ ve ‘hizmet belediyeciliği’ olmak üzere 5 temel
ilke üzerine inşa ettik, bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz.
Günlük hayatın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kesintisiz olarak giderebildiği, tüm eksiklikleri giderilmiş,
her bir ilçesinin kendine has değerleriyle dünyaca kabul gördüğü, yaşamaktan gurur duyulan bir şehri inşa etme
hedefiyle gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Yola çıkarken söz verdik, verdiğimiz sözleri birer birer
yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki aynı kararlılıkla; yorulmadan, bu
güzel şehrin geleceğini inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz 2 yılda önemli işler başardık. Balıkesir’in son 600 yıllık tarihine şahitlik eden şehrimizin simgesi Zağnos
Paşa Camisi Meydanı için aslına sadık, modern mimarisiyle şehre hizmet edecek, onlarca yıl sonrasının öngörüsüyle
bir yenileme gerçekleştirdik. Yine bir süredir yapımı devam eden ve göreve gelmemizle çalışmaları hızlandırdığımız
Çamlık Rekreasyon Alanı’nı kısa süre içerisinde sizlerle buluşturacağız. Ayrıca bu alan içerisinde bulunan ve 100 bin
kitabı barındıran dev bir Millet Kütüphanesini, siz kıymetli hemşehrilerimizin kullanımına sunmak için gün sayıyoruz.
Bunların yanı sıra şehrimizin alt ve üst yapısıyla ilgili çalışmalarımız da hız kesmeden sürüyor. Bandırma’da Entegre
Su Tesisimiz ve Erdek’te Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere şehrin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı
gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki trafik sorununu ortadan kaldıracak 3,1 kilometrelik, 20
metre genişliğinde ve 4 şeritli alternatif yolun yapımına devam ediyoruz.
Kısacası doğayı ve insanı önceleyen bir yaklaşımla; altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, eğitimden
sağlığa kadar her alanda proje ve yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de sivil toplum
kuruluşlarımızı ve şehir sakinlerini karar alma ve politika üretme süreçlerimizin bir parçası haline getiriyor; Balıkesir’in
geleceğini, Balıkesirlilerle birlikte planlıyoruz.
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Tarihin, doğanın ve kültürün buluştuğu; iki deniz bir şehir Balıkesir’e hizmet etmek için tüm enerjimizi ortaya
koyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Mübarek Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı kutluyor,
sağlıklı günler diliyorum.
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ZAĞNOS PAŞA CAMISI
ESKI IHTIŞAMINA KAVUŞTU
560 yıllık Zağnos Paşa Cami, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği meydan projesiyle eski ihtişamına kavuştu. Başkan Yılmaz
“Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve alanda bulunan tescilli yapı başta olmak üzere tarihi yapıları bütünleştiren projemizi 6 ay gibi kısa bir sürede
tamamlamamızın sevincini yaşıyoruz” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Paşa Camisi ve Çevre Düzenleme
Projesi’ni tamamlayarak vatandaşların
kullanımına açtı. Cami bahçesinde düzenlenen törende, çalışmalarda emeği
geçen personellere ve maddi manevi
destek veren hayırseverlere kent şükran beratı verildi. Törende konuşan
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, meydan projesinin bölgede yapılacak işlerden ilki olduğunu
ifade ederek bundan sonraki aşamada Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma
Projesi’ne başlamayı hedeflediklerini
ifade etti.
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CAMİ AVLUSU 3 BİN M2’YE
MEYDAN 6 BİN M2’YE ÇIKTI
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in
sadrazamlarından
Zağnos
Mehmet Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılan cami, 1897 yılındaki büyük depremde yıkılınca yeniden inşa
edilerek 1904 yılında ibadete açıldı.
Kentin önemli tarihi simgelerinden
Zağnos Paşa Camii, zamanla şehrin
gelişen yapısı içinde arada kalarak siluetini kaybetti. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın talimatıyla caminin siluetini ortaya çıkarmak için proje
hazırladı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı destekleriyle Anıtlar Kurulu ile istişare halinde çalışmalar yürüten ekipler, önce bölgedeki alt yapı
sorunlarını ortadan kaldırdı
daha sonra da etrafındaki
yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Bin 600
metrekarelik mevcut cami avlusunun kapasitesi birinci sınıf malzemeler kullanılarak 3 bin m2 çıkarıldı.
1636 metrekaresi yeşil alan olmak
üzere 6 bin 274 m2 alanı kapsayan
proje kapsamında, 12 binanın kamulaştırılması yapılarak, yıkıldı,
bir binanın da iki katı tıraşlandı.
Bu sayede Paşa Camisi, Karesi Türbesi, Paşa Hamamı
ve alanda bulunan tescilli yapı başta olmak
üzere; tarihi yapıları
bütünleştirecek proje
tamamlandı.

BAŞKAN YILMAZ:
ELİMİZDEN GELENİN
EN İYİSİNİ YAPALIM İSTİYORUZ
‘Allah zengin olmayı birçok kuluna
nasip ediyor ama hayırlı işler de harcamayı, paylaşmayı herkese nasip etmiyor’ diyen Başkan Yılmaz, “Ermişler
Ailesi sağ olsunlar; taş beğenmeye
gittiğimiz de bunları alamazsınız dediler bize. Ne demek alamayız, biz beğendik dedik, parayla alamazsınız, bağışlamak istiyoruz dediler. Beton için
birçok arkadaşımız biz bunun parasını almak istemiyoruz dediler.
Birçok insanımız
‘biz nasıl katkıda
bulunabiliriz’ diyerek geldiler.
Allah hepsinden razı olsun.
Bugün hizmete
aldığımız kısım,
bu bölgede yapacağımız çalışmaların başlangıcı. Kazım
Özalp Sokağı’nı restore etmeyi düşünüyoruz. Buradaki binaları
tarihi dokuya uyum sağlayacak şekilde restore etmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu. Balıkesir’e hizmet
etmenin herkese nasip olmadığını
ifade eden Yılmaz, projenin yapımında emeği geçen mesai arkadaşları ile
destek verenlere şükran beratı takdim
etti, “Burada fedakarca çalışan mesai
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
dedi.
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Balıkesir’de arıcılık, Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve teşvikleriyle yaygınlaşıyor

ARICILIĞA 825 BIN LIRA DESTEK

Her fırsatta arıcılığa verdikleri önemi dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’i arı ürünleri denildiğinde ilk akla gelen şehir yapmak için gereken
desteği vereceklerini ve Balıkesir Balını marka yapacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında arıcılığa 825 bin liralık destekte bulundu.
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Kırsalda kalkınmayı sağlamak üzere
her türlü tarımsal üretimi destekleme
hedefiyle yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine özel önem veriyor. 2 bin 480 ton
bal üretimi ile Türkiye’de 7’nci sırada,
kovan sayısı olarak ise 170 bin kovan
ile 10’uncu sırada yer alan Balıkesir’in
Balını marka haline getirebilmek için
arıcılara destekte bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 2021 yılı
içerisinde; 210 üreticiye 2 bin 100 adet
ahşap kovan ve bin 215 arıcıya ise 6
bin 45 teneke arı yemi dağıtarak 825
bin liralık destek sağladı.
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Hedeflerinin arı yetiştiricilerini teşvik
ederek Balıkesir’i arıcılık ve arı ürünleri konusunda bir marka haline getirmek olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanı Serkan Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın öncülüğünde çalışmaları devam ettireceklerini söyledi.
YAZICI: EN KALİTELİ
PROPOLİSİ ÜRETİYORUZ
Arı üreticilerine vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz’a
teşekkür eden Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı,
arıcılığın Balıkesir için önemli bir
gelir kaynağı olduğunu kay-

detti. Türkiye’de en kaliteli propolisin,
Balıkesir’de üretildiğini söyleyen Mustafa Yazıcı “Propolis üretimimizi Yücel
Başkanımızın bizlere vermiş olduğu
destekle daha da ileriye götüreceğiz.”
dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve
teşviklerinin, üreticiler için oldukça
önemli olduğunu belirten 5200 Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği
Başkanı Halil Bal, bu teşviklerle Balıkesir Balının kalitesinin ve bilinirliğinin
artacağını söyledi.
ALKAN: GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ
2021 yılının başından bu yana Büyükşehir Belediyesi ile 20’ye yakın proje
yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman

Müdürü Erkan Alkan “Balıkesir balının markalaşması için Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa güzel projeler ürettik.
Ben özellikle Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Balının markalaşması noktasında güzel işler yapacağız.” açıklamasında bulundu.

“DÜNYAYA ANLATACAĞIZ”
Balıkesir Balını tüm dünyaya anlatmak istediklerini bunu
da yerel dinamiklerle birlikte yapacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Gönül koyarsak, yol haritasını düzgün
çıkarırsak bu işin olmaması için sebep yok. Rızkınızı
helalinden en avantajlı şekilde çıkarmanıza vesile
olacak tüm somut adımları atacağız. Kuzu
yetiştiricimize, çiftçimize herhangi
bir şekilde katma değer üreten
tarım ürünlerinden ne varsa
hepsiyle ilgili müdahale ve desteğimizi yapacağız. Balıkesir’in,
Türkiye’yi doyuran ve kendi kendine yeten bir il olduğunu tüm ülkeye duyuracağız.” açıklamasında bulundu.
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BAŞKAN YILMAZ: DESTEKLERİMİZ ARTACAK
Büyükşehir olarak arıcılığa desteğe hazır olduklarını söyleyen
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sizlerden ricamız;
Balıkesir’i, Türkiye’de arı ürünleri ve bal denildiğinde ilk akla
gelen şehirlerden biri yapmanız. 2021 yılında arıcılarımıza 825
bin liralık destekte bulunduk. Desteğimiz her geçen yıl artacak.
Şehrimizi, arı ürünleri konusunda marka haline getireceğiz ve
bu sektörde Balıkesir ürünleri kaliteli ve güvenilir olarak bilinecek. Bu konuda yapılması gereken her şeyi yapacak gücümüz
var.” dedi.
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HAYALLERİNE
KAVUŞTULAR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi 505 dairelik Yeni Karesi Konutlarının ilk etabını
tamamlayarak mülk sahiplerine düzenlenen törenle anahtarlarını teslim etti.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın, 2019’da Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yeni Karesi Bölgesi’nde
inşaatına başlanılan Balıkesir Toplu Konutlarını (BALTOK) tamamlamak için attığı adımlar
sonuç verdi. Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara
kaliteli konut sahibi olabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve deste-
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ğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi
Konutları’nın; 505 dairelik 10 blok konut ve 1
blok ticari alandan oluşan ilk etap çalışmaları
tamamlandı. Konutların; kullanma suyu, yağmur suyu, doğalgaz, atık su hatları, elektrik ve
internet alt yapıları da tamamlanırken çevre
düzenlemesi, sosyal alanlar ile yolların asfaltlama çalışmaları da yapıldı.

büyükşehrin bir medeniyet projesi
olduğunu ve projenin ilk tohumlarının
BALTOK gibi büyük bütçeli, büyük işlerle artık görülmeye başlandığını söyledi. Balıkesir’in 2014 yılında Büyükşehir olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz
“Balıkesir’de bayrak yarışı değişiyor.
Bayrak teslim ediliyor ama devralınan
projelerin hiç birisi yarım veya yarı yolda kalmıyor.
Ben başta il başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanı arkadaşlarımıza ve Büyükşehir meclis üyelerimize
teşekkür ediyorum.

Çünkü bu şehrimizde başlamış mega
projenin belirli bir aksaklıktan sonra ortada kalmaması için şehir olarak
gönlümüzü koyduk ve dedik ki bunu
31 Ocak 2021’de teslim edeceğiz.
Bu süreç içerisinde; doğalgaz, elektrik, internet gibi olmazsa olmaz acil
ihtiyaçlarımızı bağlamak için emek
harcayan tüm kurumlarımıza teşekkür
ediyorum. Bu projede arı gibi bir araya
gelip bir işi nasıl beraber bitiririz gösterdik.” dedi.
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BİRLİK BERABERLİĞİN SONUCU
BALTOK
Yeni Karesi Bölgesi’ndeki 505 dairelik
Balıkesir Toplu Konutları’nın teslim törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve konut sahipleri katıldı.
Pandemi kurallarına riayet edilerek
gerçekleştirilen törene temsili olarak
çağırılan 30 aileye anahtarları teslim
edildi. Anahtar teslim töreninde konuklara hitap eden Başkan Yılmaz,
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HAŞEREYLE MÜCADELEYE
DEV DESTEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; haşere ilaçlama ve koronavirüs dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılması amacıyla ilçe belediyelerine; 50 araç, 40
Pülverizatörlü ULV, 10 Mist Blower, 20 Kanal Sisleme Cihazı ve biyosidal ürün dağıttı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele ve koronavirüs dezenfeksiyon işlemlerini ilçe belediyeleriyle
koordineli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
özverisiyle Büyükşehir Belediyesi,
ilçe belediyelerine; araç, ekipman ve
biyosidal ürün desteğinde bulunuyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerine;
50 araç, 40 Pülverizatörlü ULV, 10 Mist
Blower, 20 Kanal Sisleme Cihazı dağıtımı; Büyükşehir Belediye Başkanvekili
Yasin Sağay, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük
ile ilçe belediyelerinin ilgili müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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“YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ”
İlçe belediyelerinin ilgili müdürlerine
araç başında anahtarları teslim eden
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ya-
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sin Sağay “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın
talimatı üzerine ilçe belediyelerimizle
koordineli çalışarak haşere ve larvalarla mücadelemizi başarılı bir şekilde
sürdüreceğiz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanımız Vehbi Yörük ve
tüm personeli, ilçe belediyelerimize
gerekli konularda yardımcı olmaya
hazır.” diye konuşarak dağıtılan ekipmanların hayırlı olması dileğinde bulundu.
LARVA MÜCADELESİ
ÖZVERİYLE YÜRÜTÜLECEK
Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşların yaz sezonunu
huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu
boyunca; kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon
hatlarında yapılan sıcak sislemeler,
tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının
yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi önemli bir hassasiyet ve özveriyle
yürütülecek.

RUTİN OLARAK İLAÇLAMALAR
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Dağıtılan araç, ekipman ve malzemelerle ilçe belediyeleri tarafından;
sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat
bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının
insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme
ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama
alanlarında yıl boyunca rutin program
kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor.
Haşere mücadele faaliyetlerinin; etkin,
sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması
amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün
(World Health Organization-WHO)
önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan
trafik sorunlarına neşter vuruyor. 100
bin kişinin rahat bir şekilde ulaşımını
sağlayacak 4 şeritli alternatif yol, kısa
bir sürede tamamlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son
verecek olan; 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun yapım
çalışmalarına öz kaynakları ile başladı.
Kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen yol; Gaziosmanpaşa Mahallesi
Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yanındaki
tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığını giderecek.
YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Sanayi Bölgesi’nde 2015 yılında yaklaşık 5 bin civarı olan çalışan sayısı 2021
yılında 12 bin 800’e ulaştı. OSB’deki
artan yatırım ve çalışan ihtiyacından
dolayı kısa bir sürede çalışan sayısının
15 bin civarına ulaşması bekleniyor.
Fabrikaların gelişmesi, istihdam sayılarının artması nedeniyle şehir merkezi
ve OSB arasında en işlek konumdaki
Yakup Şevki Paşa Caddesi’nin hususi
ve servis araç trafiğinde oluşan sıkı-

şıklıklar büyük sorunlar meydana getiriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, şehir ve OSB için çok
önemli bir hale gelen yol sorununu
çözmek için 2019 yılında göreve gelir gelmez yolun projelerini hazırlattı.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Hasan Şıldak, Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Bekki, Yönetim Kurulu
Üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, diğer yönetim
kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti
üyeleri ile yapılan istişare toplantılarının ardından yolun yapım çalışmalarına başlandı.
20 METRE GENİŞLİĞİNDE
4 ŞERİTLİ YOL
Dokuma Kavşağı’ndan başlayan 3
bin 100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit
olarak Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanlığı arka kısmından
geçerek Kesirven yolundan OSB’ye
bağlanacak. Balıkesir Ulaşım Koordi-

nasyon Merkezi (UKOME) çalışmalar
tamamlandığında yolu servis yolu ilan
ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi’ndeki hususi
araç trafiğini rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR’ların da batı çevre yolunu
kullanması üzerine OSB’de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak.
YENİ YOL 100 BİN KİŞİYİ
TAŞIYABİLECEK
Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.etabın tamamen dolmasının ardından 2.
etabın kamulaştırmaları da tamamlandı. 2. etabın dolmaya başlaması ile
birlikte 10 yıl içerisinde 3. ve 4. etabın
genişleme sahaları da tamamlanacak.
4 etapta tamamlandığında OSB’de
yaklaşık 100 bin çalışanın olacağı öngörülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, OSB’de istihdamın artması ve
araç trafiğinin kilitlenmemesi için 100
bin kişiyi taşıyacak bir yol çalışmasına
imza attı.

www.balikesir.bel.tr

OSB’YE
4 ŞERITLI
ALTERNATIF
YOL
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TOPLU TAŞIMADA
TEMIZ ENERJIYE GEÇIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon azaltımı sağlamak amacıyla temiz enerjili sıkıştırılmış doğalgazla çalışan
65 otobüsü araç filosuna kattı. Sahip oldukları teknoloji ile havayı kirletmeyen otobüsler, Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet
vermeye başlayacak.

OCAK - MART 2021

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; çevre dostu, doğaya ve insana saygılı,
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
“İklim Değişikliğine Uyum Planı” hazırlığı çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi,
araç filosunu ekonomik ve ekolojik
CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı
otobüslerle güçlendiriyor. İI genelinde, toplu taşıma hizmetinde kullanılacak 65 otobüsün alımını gerçekleştiren Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistemler Dairesi Başkanlığı; akarya-
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kıtla çalışan araçların yerine, modern
CNG yakıtlı otobüslerle toplu taşımada emisyon salınımını düşürerek
çevreye olumsuz etkilerini azaltacak
ve enerji verimliliği sağlayacak.
DOĞAYA SALINAN
KARBON MONOKSİT
MİKTARI AZALACAK
Sürdürülebilir şehirler konseptini,
Balıkesir’de uygulayabilmek amacıyla yeşil ekonomiye geçişi kentsel
ulaşımda uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, CNG yakıtlı araçlar

için bir de dolum istasyonu kuracak.
Haziran ayı içerisinde Balıkesir sokaklarında hizmet vermeye başlayacak olan temiz enerjili otobüslerle;
yıllık 2.660.688,00 gram daha az
karbon monoksit salınımı yapılacak.
Çevre sağlığını ön planda tutan yeni
otobüsler sayesinde hava kirliliğinin
önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca
otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli rampaları da bulunacak.

AKILLI ŞEHIR BALIKESIR

Balıkesir
Büyükşehir
Belediyesi;
kamu ihtiyaçlarını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde karşılayabilmek adına Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
talimatıyla, etkin bir şehir yönetimi
kurmak için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şeffaflık, hesap verilebilirlik
ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda
2020 yılı Şubat ayında yayına alınan
“Açık Veri Portalı” ile bilgiye kolay
erişim ve analiz imkânı sağlayan Belediye, 43 veri setiyle başlayarak bir
yıl içerisinde bu sayıyı 53’e çıkardı.
28 BİN 700 VERİ SETİ
GÖRÜNTÜLENDİ
Belediye ve iştirakleri tarafından üretilen verilerin vatandaşların kullanımına açıldığı portala https://acikveri.
balikesir.bel.tr/ internet adresinden
ulaşılabiliyor. 28 bin 700 veri seti gö-

rüntülemesine ulaşan portal; özellikle
araştırmacılar ve akademisyenler tarafından yakından takip ediliyor. Portalı, bu güne kadar 1 milyon 300 bin
kişi ziyaret etti.
Açık Veri Portalı’nda şu anda; çevre,
ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal gibi 53 veri seti kamuya açık ve sürekli olarak güncelleniyor. Veri setleri, Belediye tarafından Kişisel Verileri
Koruma Kanunu (KVKK) standartlarına uygun olarak anonimleştirilerek
lisanslı olarak paylaşımda bulunuyor.
Kullanmak isteyen vatandaşlar, lisansın gerektirdiği gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne atıfta bulunarak
tüm verileri kullanabiliyorlar.
VERİYE DAYALI KENT YÖNETİMİ
Bunun yanı sıra projesi tamamlanan
ve en kısa sürede hayata geçirilecek olan Veriye Dayalı Kent Yönetimi

Projesiyle; hedef belirleme, ihtiyaç
giderme ve sorun çözme noktasında, akıllı uygulamaları kentin geneline yayarak veri toplanması ve veri
akıllandırması, simülasyon ve stratejik analiz yapılması sağlanacak. Proje
kapsamında toplu taşıma araçlarına
ve uygun görülen kamu kurum ve
kuruluşlarının araçlarına takılacak
olan sensörlerle insan müdahalesi
olmaksızın; bozuk yolların tespiti, su
birikintileri, hava kalitesi ve gürültü
yoğunluğu olan bölgelerin tespiti
yapılacak. Ayrıca toplanan veriler
ışığında vatandaşların toplu taşıma
araçlarını kullanım oranına göre otobüs güzergâhları, saat ve durak düzenlemeleri yapılacak.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerini yerine getirebilmek ve her zaman daha iyi hizmet verebilmek amacıyla “Akıllı Şehir”
uygulamalarına büyük önem veriyor. “Açık Veri Portalı” ile bilgiye kolay erişim ve analiz imkânı sağlayan belediye, prototipini oluşturarak saha
testlerini gerçekleştirdiği “Veriye Dayalı Kent Yönetimi” projesiyle akıllı uygulamaları, kent geneline yayacak.
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‘BALIKESIR YEREL İKLIM DEĞIŞIKLIĞI
EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI’
GERÇEKLEŞTIRILDI

OCAK - MART 2021

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev
sahipliğinde “Balıkesir Yerel İklim
Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı”
gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
şehir olarak her şeye hazır olma çabası
içerisinde olduklarını belirterek “Şehrimizi
iklim değişikliğine hazırlamak için tam
irade koyuyoruz.” şeklinde konuştu.
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İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık
çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem
Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın da konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda; küresel iklim
değişikliği ve kentler, yeşil ve mavi
toparlanma, sağlık sektörünün iklim

değişikliğine uyumu, hava kirliliği, suyun sürdürülebilirliği gibi birçok konu
uzmanları tarafından ele alındı.
EYLEM PLANI İÇİN
YOL GÖSTERECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikliği Eylem Planı’na yön verecek olan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, başta
yenilenebilir ve temiz enerji, enerji verimliliği olmak üzere Büyükşehir
Belediyesi tarafından bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Balıkesir’in, 2020-2024 Temiz Hava
Eylem Planı’nı hazırladıklarını ifade
eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Sadullah Özel “Dünya, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ön plana aldı. Bizler de bu mücadelede ortak hareket
etmeliyiz.” dedi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet

Günal ise Büyükşehir Belediyesi’nin
su yönetim anlayışı hakkında bilgiler
vererek “Suyun yönettiği değil, suyu
yöneten nesiller yetiştirme gayretindeyiz.” açıklamasında bulundu.
“BİR İRADE ORTAYA KOYUYORUZ”
Şehrin İklim Değişikliği Eylem Planı’nın bir an önce hazır olması için
belediye olarak teyakkuz halinde
olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
“Bu konu tüm dünyanın ana gündem
maddelerinden bir tanesi. Büyükşehir
olarak dünyada ne oluyorsa, bununla
ilgili neler yapılıyorsa, hangi stratejiler
ortaya konuluyorsa biz bununla ilgili
tam irade ortaya koyuyoruz. Balıkesir
ölçeğinde çalışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda işbirliğini
önemsiyoruz. İklim değişikliğini tek
başımıza alacağımız kararlarla düzeltmemiz, yerelde yaptığımız çalışma

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BİN KAT DAHA HIZLI
“Küresel İklim Değişikliği ve Kentler”
konulu oturumda konuşan İstanbul
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğinin eskisinden bin kat daha hızlı olduğunu o yüzden ekolojik sistemin de bu
hıza ayak uyduramadığını ifade etti.
Balıkesir’deki hava sıcaklıklarının 2100
yılına kadar 4 ile 7 derece arasında bir
artış göstermesinin beklendiğini belirten Kadıoğlu “Balıkesir, ekolojik olarak
çok zengin. Buradaki tarım alanlarının
iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin belirlenmesi lazım. Arazi planlamalarını da buna göre yapmak lazım.
Ayrıca imar planlarını hazırlarken cadde ve sokak yönlerini, bina yüksekliklerini hava koridorlarını koruyacak
şekilde planlamak lazım. Balıkesir, zamanla daha fazla insan göçüne maruz
kalacak ve iklim değişikliği bunun tetikleyicisi olacak.” dedi.
“İKLİM DEĞİŞİYOR,
BİZ DEĞİŞMİYORUZ”
“İklim değişiyor, biz değişmiyoruz.”
diyen Mikdat Kadıoğlu, insanlara do-

“KARBON AYAK İZİMİZİ
DÜŞÜRELİM”
“İklim Değişirken Endüstri Gelişir Mi”
başlıklı oturumda ise İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği
Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu
konuşma yaptı. Yeşil ve Mavi toparlanmaya dikkat çeken Prof. Dr. Karaosmanoğlu “Türkiye’yi doyuran şehrim
diyen Balıkesir, üretim kalemlerinde iklim değişikliğine uyumlu olarak direncini artırıp gelişebilir, çevre dostu yeşil
ürünlerle dünyada öncelikli olabilir.”
dedi. İklime dirençli bir şehir için düşük
karbon ayak izli endüstriye dikkat çeken Karaosmanoğlu, endüstrinin sera
gazı salınımını azaltması gerektiğini
kaydetti, “Üretimin röntgenini çekelim,
karbon ayak izimizi düşürelim.” dedi.
“HAYATTA KALMAK İÇİN
UYUM ŞART”
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz
da “İklim Değişikliğinde Sağlık Sektörünün Uyumu” konulu oturumda konuştu. İklim değişikliğinin insanın uyum
hızını zorlayacak bir hıza eriştiğini belirten Prof. Dr. Kiraz “Hayatta kalmak
için uyum şart. Uyum ise sağlıkla baş-

lıyor. Bunu Covid-19 döneminde net
bir şekilde gördük.” dedi. Kiraz, iklim
değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki
etkilerini izlemek, ölçmek ve kontrol
etmek için erken uyarı sisteminin kurulması gerektiğinin altını çizen Şehir
Sağlık Uyum Planı’nın Balıkesir’e çok
yakışacağı açıklamasında bulundu.
“MEVCUT KAYNAKLARIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
İRDELENMELİ”
“İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği” başlıklı oturumda konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Atilla Mutlu, iklim değişikliğiyle ilgili alınacak her
önlemin hava kirliliğine olumlu yansıyacağını belirtti. Dr. Mutlu, fosil yakıtların önemli bir hava kirletici olduğuna
ve küresel ısınmaya sebep olduğunu
dikkat çekti. “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Sulama Barajlarının Sürdürülebilirliğinin İrdelenmesi” başlıklı
oturumda konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut
Okkan, Demirköprü Baraj Havzası
örneği üzerinden bölgedeki sulama
barajlarının durumu hakkında bilgiler
verdi. Doç. Dr. Okkan, su kaynaklarının
iklim değişikliğine göre planlanması
ve mevcut su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin irdelenmesi gerektiğini
söyledi.
ÇALIŞTAYLAR DEVAM EDECEK
Çalıştayın kapanış oturumunda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal, dünya nüfusunun yüzde 54’ünün
kentlerde yaşadığını, üretilen enerjinin
yüzde 60 ile 80’ini kentlerin kullandığını bu nedenle kentlerin küresel iklim
krizinin odağında bulunduğunu söyledi. Balıkesir’de iklim değişikliği eylem
planı hazırlamak için çalışmaların sürdüğünü belirten Doç. Dr. Öztopal, bu
kapsamda çalıştayların belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

www.balikesir.bel.tr

larla var olan durumdan kurtulma ve
değişkenlere uyum sağlama şansımız
yok. Şehir olarak her şeye hazır olma
çabası içerisindeyiz. Biz, şehrimizi iklim değişikliğine karşı hazırlamak için
tam irade koyuyoruz. Tüm birimlerimizle bu konuya duyarlı olduğumuzu
belirtmek istiyorum.” açıklamasında
bulundu.

ğal afetlerden
korunma noktasında bilgilendirmenin önemli
olduğunu vurguladı.
Ayrıca
afet yönetimi ile
iklim değişikliği
çalışmalarının
aynı anda ilerlemesi gerektiğini kaydeden Kadıoğlu,
Balıkesir’in tarımla beraber yüksek
teknoloji alanında gelişmesi gerektiğini ifade etti. Katma değeri yüksek, su
ihtiyacı düşük ürünlere geçilmesinin
önem arz ettiğini belirten Kadıoğlu, su
tüketiminin de kontrol altına alınması
gerektiğini söyledi.
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EDREMİT ÇAYI

KÖRFEZ
DERELERINDE

DERIN TEMIZLIK
ÖNCESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’e kirlilik taşıyan derelerde
bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik ve ıslah çalışmasını
yapıyor. Ekipler; Gömeç Deresi, Havran Çayı, Edremit Çayı ve Nikita
Deresi’ndeki kirliliği ortadan kaldıracak adımları atıyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını başlatan
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Körfez’e kirlilik taşıyan dereleri kontrol altına alıyor. Büyükşehir Belediyesi; Gömeç Deresi, Havran Çayı, Edremit Çayı ve Nikita
Deresi olmak üzere yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki
alanda ıslah ve temizlik çalışmaları sürdürüyor.

SONRASI

GÖMEÇ DERESİ

OCAK - MART 2021

ÖNCESİ
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SONRASI

GÖMEÇ, HAVRAN VE
EDREMİT’TE ISLAH ÇALIŞMASI
Dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında; Gömeç
Deresi’nde ana kolda 605, yan kolda 303 metre olmak
üzere toplam 908 metre uzunluğunda dere yatağında dip
temizliği ve şev düzenlemesi gerçekleştirildi, taş tahkimat
çalışmaları yapıldı. Bin 800 metre uzunluğundaki alanda yabani otların temizlendiği, kenar ve dip temizliğinin
yüzde 70’inin tamamlandığı Havran Çayı’nda ise ıslah ve
temizlik çalışmaları sürüyor. Edremit Çayı’nın her iki yakasında, çift taraflı olmak üzere toplam bin 108 metre uzunluğundaki kanalda ıslah ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek 60 santimetre olan derinlik 4 metreye çıkarıldı,
yol dolgusu ve kanal yüzeyindeki taş tahkimat çalışmaları
tamamlandı.
NİKİTA DERESİ’NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Büyükşehir Belediyesi ayrıca Ayvalık İlçesi’nden geçerek
Sarımsaklı Sahili’ne dökülen Nikita Deresi’nde de ıslah çalışmalarına başladı. 10 bin metrelik alanda ıslah çalışmalarının başladığı Nikita Deresi’nde sazlıklar ve otlar ortadan
kaldırılacak, ardından dip ve kenar temizliğine geçilecek.
GELECEĞE YATIRIM
Derelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla on yıllardır biriken kirlilik temizlenirken, ıslah ve şevlendirme çalışmalarıyla da sazlık oluşumu engellenip, gelecek yıllarda
kirlenmesinin önüne geçilecek. Bir yandan dere temizliği
ve ıslah çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da arıtma tesisi yatırımlarını sürdürüyor.
20 ilçede, 1 milyon 300 bin kişi kapasiteli 30 atıksu arıtma
tesisi ile şehre hizmet veren Büyükşehir, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi
kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık
sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler
üretmeyi sürdürüyor. İl genelinde 2 milyon
309 bin 980 metreküp katı atık rehabilite
çalışmaları devam ederken, Bandırma Ayyıldız
Mevkiindeki 125 bin 303 metrekarelik çöp
sahasında 1 milyon 117 bin 719 metreküp katı
atık rehabilite edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla kent
genelinde çevre sorunlarına doğru
müdahale edilmesi için Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi; STK, Kent
Konseyleri ve derneklerin katılımıyla Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı düzenledi. Gerçekleştirilen
çalıştaylarda bölgelerin sorunları
net bir şekilde ortaya çıkarıldı ve
çöp sahalarının rehabilite çalışmaları koordineli bir şekilde başlatıldı.
İl genelinde 2 milyon 309 bin 980
metreküp katı atık rehabilite çalışmaları devam ederken 30 yıldır ak-

tif olarak kullanılan Bandırma Ayyıldız
Mevkiindeki Çöp Sahası’nda 1 milyon
117 bin 719 metreküp katı atık rehabilite edildi. Bu çalışmalar sayesinde çevreye zararı minimuma indirgenerek
kötü koku ve yangın riskinin de önüne
geçilmiş olacak. 2021 yılı içerisinde sahaya kaçak dökümleri ve giriş-çıkışları
önlemek amacıyla tel çit çekilecek ve
eski ve mevcut çöplerden kaynaklanan gazların kontrollü salınımını gerçekleştirmek için de gaz bacaları yerleştirilecek.

olarak il genelinde 2020 yılında şu
ana kadar yaklaşık 104 bin 158 metrekare vahşi depolama alanının ıslahını
tamamladık, 269 bin 571 metrekare
alanda ise ıslah çalışmalarımız sürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte
373 bin 729 metrekare alanı ıslahı tamamlanmış olacak. Bu sayede toplam
3 milyon metreküp atığın 2 milyon 309
bin 980 metreküp kısmının ıslahı tamamlanmış olacak ve planlı rehabilite
ve ıslah çalışmalarımız ile vahşi depolama alanları tarihe karışacak.” dedi.

BANDIRMA ÇÖP SAHASI
BİTKİLENDİRİLECEK
Bandırma Çöp Sahası’daki çöp sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları
tamamlamak üzere olduklarını belirten Başkan Yılmaz “Yaklaşık bir yıl
önce başlattığımız rehabilite çalışmaları sayesinde şehre 4 kilometre uzaklıktaki Ayyıldız Mevkiinde bulunan çöp
sahasının yüzde 70’ini rehabilite ettik.
Bu alanda rehabilite çalışmaları tamamlandığında bitkilendirme çalışmaları yapılacak. Büyükşehir Belediyesi

ATIĞI ENERJİYE
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda inşa ettiği elektrik üretim tesisi ile
yılda 10 milyon 489 bin 115 metreküp
metan gazının atmosfere salınımını
engelleyerek iklim değişikliğine sebep
olan gazların oluşmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak
çevreye zarar vermesine engel oluyor,
estetiği bozan görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor.

www.balikesir.bel.tr

BANDIRMA ÇÖP SAHASININ
YÜZDE 70’I REHABILITE EDILDI
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BALIKESIR
KESINTISIZ IÇME SUYUNA
KAVUŞUYOR
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Balıkesir Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı yapım işi çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz; yüke, depreme dayanıklı, uzun ömürlü yeni şebeke hattı sayesinde, yaklaşık 50 yıl su iletim hattında sorun yaşanmayacağını söyledi.

20

İkizcetepeler Barajı’ndan, Balıkesir
şehir merkezinin içmesuyu ihtiyacını
karşılayan D2 Sütlüce içmesuyu deposuna 2,6 kilometrelik CTP şebeke ana
hat ile dağılımı sağlanmakta olan ve
sık sık patlaması nedeniyle yaşanan
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla
başlatılan iletim hattı çalışmaları tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, talimatıyla 1000’lik Duktil Font borularıyla ikinci
bir hat döşendi. Başkan Yılmaz, Altıeylül Sütlüce Mahallesi’nde bağlantı yapım çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulundu. 6 farklı noktada
başlatılan bağlantı yapım çalışmaları
tamamlandı.
50 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK
Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve
Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu
hizmeti sağlayacaklarını vurgulayan
Başkan Yılmaz “İçme suyu ihtiyacının,

İkizcetepeler Barajı’ndan karşılanması amacıyla geçmiş yıllarda döşenen
cam elyaf takviyeli polyester (CTP)
borularına ilave olarak, 3,6 kilometrelik Duktil Font ve HDPE Borularının döşenme işlemlerini tamamladık.
Ø1000’lik mm ana boru bağlantı çalışmaları için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı da baya bir
rahatsız ettik ama şehrin önemli bir
problemini ortadan kaldırıyoruz. Döşediğimiz Duktil Font Boruları, şehrimizin 50 yıllık su iletim hattı ihtiyacını
sorunsuz karşılayacak. Yaşanabilecek
olumsuzluklarda kullanılması amacıyla
mevcut CTP hattının da durumu korunacak. Bağlantıların sona ermesinin
ardından basınç kontrolleri de tamamlandığında sularımızı açacağız.” dedi.
YÜKE VE DEPREME DAYANIKLI
Cam elyaf takviyeli polyester (CTP)
boruların zamanla deforme olması
nedeniyle sürekli patlamalar sonucu

şehirde su kesintileri yaşanıyordu. Şehirde kronikleşmiş bu sorunun giderilmesi amacıyla; yüklere, basınca, vakuma ve yüksek korozyon dayanımlı,
uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç
kaplaması ile suyun kalitesini koruma
özellikli, deforme olmaksızın esneme
kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile
depreme en uygun boru olan Duktil
Font Boruları döşendi.
3 BİN 713 METRE KANALİZASYON
ŞEBEKE HATTI DÖŞENDİ
D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 3,6 kilometre Ø400 mm
ve Ø1000 mm çaplarında Duktil Boru
ve Ø110 mm HDPE, İçmesuyu Şebeke
hattı, 200 İçmesuyu Abone Bağlantısı,
3 bin 713 metre Kanalizasyon Şebeke Hattı, 109 muayene bacası inşaatı,
800 metre parsel bağlantı çalışmalarında sona gelindi.

BANDIRMALI MUHTARLARDAN
SU TEŞEKKÜRÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, bir seçim vaadini daha
yerine getirdi. Bandırma’nın; Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli
kırsal mahallelerinin kangren haline
gelen içme suyu problemi yeni hizmete açılan İçme Suyu Temini Terfi
ve İsale Hattı ile çözüldü. Daha önce
9 içme suyu kuyusundan insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun
olmayan su ile vatandaşlar içme suyu
ihtiyaçlarını gideriyordu. Terfi istasyonun devreye girmesi sayesinde Bandırma merkezdeki içme suyu arıtma
tesisinden iletim hattı ile beraber kırsal mahallelere su verilmeye başladı.
Açılışı gerçekleştirilen tesiste konuşan

Başkan Yılmaz, seçim vaatlerini bir bir
yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, arsasını
bağışlayarak tesisin yapılmasının önünü açan Hacı Hamdi Kaptan’a da teşekkürlerini dile getirdi.
MUHTAR KARACA:
SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTUK
Daha önceki kullandıkları içme suyunun standartların çok altına olduğunu
dile getiren Ömerli Mahallesi Muhtarı
Murat Karaca “Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi tarafından Bandırma merkezden getirilen daha güvenilir, sağlıklı, kalite suya kavuştuk. Şimdi sudan
memnunuz başkanımıza teşekkür
ederiz.” dedi.
MUHTAR TAŞTEKİN:
100 YILLIK SORUN BİTTİ
Mahallelerine son sistem akıllı terfi
istasyonu kurulduğunu belirten Doğruca Mahalle Muhtar Adem Taştekin
“Yaklaşık 100 yıldır süren su sorunumuzu seçim döneminde mahallemize
gelen Yücel Başkanımıza aktardım.
Oda bu konuya duyarsız kalmayarak
sorunlara el attı. Yaklaşık 1 yıl önce
başlayan projemiz 7 ay içerisinde ta-

mamlandı. Mahallelilerin memnuniyetini dile getiriyorum ve Yücel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.
MUHTAR KOCABIYIK:
HAYAL BİLE EDEMİYORDUK
Akçapınar Muhtarı Hüseyin Kocabıyık
“32 yıldır muhtarlık yapıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, Bandırma’daki kaliteli suyu mahallemize kadar getireceği hiç aklımıza gelmezdi.
Bu su, hayal bile edemeyeceğiz kadar
bizlere sürpriz oldu. Çok mutluyuz,
Başkanımız Yücel Yılmaz’a her zaman
olduğu gibi yine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
MUHTAR GÜMÜŞ:
İÇME DEĞİL KULLANMA SUYU BİLE
YOKTU
Tesis açılmadan önce mahallelerinde
büyük sıkıntılar çektiklerini vurgulayan
Yenisığırcı Muhtarı Özden Gümüş “İçmeye değil normal kullanmaya bile su
bulamıyorduk. Bu tesisin yanı sıra başkanımızın talimatı ile 100 tonluk depomuz, ana pompamız ve hatlarımız
yenilendi. Tesisin yapımında emeği
olan Yücel Başkanımıza çok teşekkür
ediyorum.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, seçim zamanında verdiği
içme suyu sözünü tuttu. Bandırma’nın;
Yenisığırcı, Doğruca, Akçapınar ve Ömerli
kırsal mahallerinin çeşmelerinden artık
temiz su akıyor. Muhtarlar “Yılların su sorunu
çözüldü. Biz bu suya kavuşacağımızı hayal bile
edemezdik.” şeklinde konuştu.
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ERDEK’E 66 MİLYON LİRALIK
YATIRIM
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’e ileri biyolojik arıtma tesisi inşa ediyor. İhalesi yapılan ve çalışmaların başladığı 66 milyonluk
tesisle, Erdek Körfezi’nde oluşan kirlilik önlenecek ilçenin atıksu ve kanalizasyon sorununa çözüm getirilecek.
Erdek’i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin
atıksu sorununa çözüm getirecek ve suyun kalitesini
yükseltecek olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma
Projesi’nin ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalar Zeytinli
Mahallesi Kurbağalıdere Bölgesi’nde başlatıldı. İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edilecek olan atıksu arıtma
tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır
yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Erdek Körfezi’ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi’ni
kirleten unsurlar da ortadan kaldırılacak.
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KÖTÜ KOKU ORTADAN KALKACAK
62 bin 750 kişi kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma
tesisi kapsamında; 61 bin 216 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı, 2 bin parsel bacası, bin 231 muayene
bacası, 5 adet terfi merkezi yapılacak. Kurulacak SCADA Sistemi ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile online
olarak takip edilecek tesiste bulunacak Biyolojik Koku
Giderim Sistemiyle de çevreye yayılarak insanı rahatsız eden kötü kokular ortadan kaldırılacak. 66 milyon
TL’ye mal olacak Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma
Tesisi; BASKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. tarafından SUKAP kapsamında yüzde 50’si hibe, kalan yüzde
50’si ise kredili olarak yapılacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve BASKİ
Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu
ihtiyacı denizden karşılayan Marmara
Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Kışın 4
bin yazın da 120 bin kişinin içme suyu
ihtiyacını karşılayan Avşa Adası’ndaki
su artırma tesisinin kapasitesi, Başkan
Yılmaz’ın talimatı ile 4 bin metreküpten, 6 bin metreküpe çıkarılıyor.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TESİSİ
Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin özelliğinin deniz suyunu içilebilir hale getirmesi olduğuna dikkat
çeken Başkan Yılmaz “Tesiste, denizden alınan tuzlu su bir takım filtreler-

Türkiye’nin, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren en büyük
tesisi Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtmanın kapasitesi,
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; 4 bin metreküpten 6
bin metreküpe çıkarılıyor. Tesis bu sayede kışın 4 bin, yazın
da yaklaşık 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacını kesintisiz
karşılayacak.

den geçirildikten sonra yüksek devirli
pompalarla membranlardan süzülerek
ham su haline dönüşüyor ve minerallerle beraber suyumuz İnsani Tüketim
Amaçlı yönetmeliğe uygun olarak çeşmelerden akıyor. 4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu anda Türkiye’nin en
büyük denizden su arıtan tesisi. Kış
nüfusu 4 bin, yaz nüfusu da yaklaşık
120 bin kişiye çıkan Avşa Adamızda iklim değişikliği ve pandemi döneminde
artan ihtiyaçlardan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin metreküpe çıkarma kararı
aldık. Kapasite artırımını yapmak için
ihalemiz sonuçlandı, yüklenici firmaya da yer teslimi yapıldı. Türkiye’de ilk
olarak yapılan ve teknolojisi geliştirilen tesisimiz hayırlı olsun.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR
Vatandaşlara verdikleri sözleri tutabildikleri için çok mutlu olduklarını dile
getiren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy “Geçen yıl adamızın yüksek kesimlerinde yaşayan
vatandaşlarımızın susuz kalması bizleri
üzmüştü. Tesisin kapasite artırımına
başlaması ile birlikte artık yüksek kesimlerimiz susuz kalmayacak inşallah.
Kapasitemiz artıktan sonra inşallah
Avşa Adamız seneler boyu su sıkıntısı
çekmeyecek. Vatandaşlarımın adına
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.”
dedi.

www.balikesir.bel.tr

BÜYÜKŞEHIR
DENIZ SUYUNU
IÇME SUYUNA
DÖNÜŞTÜRÜYOR
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BAŞKAN YILMAZ
IKI YILINI ANLATTI
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Büyükşehir’de ikinci yılını dolduran Başkan Yücel Yılmaz; Bandırma, Edremit ve il
merkezinde basın mensupları ve medya temsilcileriyle buluşarak gerçekleştirdiği
hizmetleri anlattı. Başkan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını samimiyetle cevapladı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve gelmesinin ardından geçen 2 yıllık
süreyi; Ocak ayında Bandırma’da, Şubat ayında
Edremit’te ve Mart ayında da il merkezinde “Basın ve Medya Temsilcileri Buluşması” adı altında
düzenlenen toplantılarda basın ve medya temsilcilerine anlattı. Belediye iştiraklerinin genel müdürleri ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu toplantılarda basının karşısına çıkan Başkan
Yücel Yılmaz, hizmette geçen 2 yılda yaptıkları
ve hizmet süresi boyunca yapmak istedikleri çalışmalardan bahsetti. Basın mensuplarının sorularını da samimiyetle cevaplayan Başkan Yılmaz, Balıkesir’de yıllardır kronikleşmiş sorunları
çözmek için çalıştıklarını söyledi ve pandemiye
rağmen hizmetlerde aksaklık yaşanmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Hizmet süresi
boyunca hiçbir ayrım gözetmeden 20 ilçeye eşit
hizmet götüreceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, göreve geldikten sonra vatandaşların istediği şekilde çalışmalara yön verdiklerini belirterek nam peşinde olmadıklarını sözlerine ekledi.
Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantılar, pandemi kurallarına uygun bir şekilde
gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırımlarıyla Balıkesir’in, Türkiye’nin vitrinlerinden biri
olduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli “Son 18 yılda 14,3 milyar liranın üzerinde
tarımsal destek ve yatırım yaptık. Çiftçimizin de gayretleri ile Balıkesir bitkisel ve
hayvansal üretim değerini 5,3 kat artırarak 10 milyar liranın üzerine çıkardı.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Balıkesir
Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri de hazır bulundu.
“Tüm hemşehrilerim adına şehrimize
hoş geldiniz diyorum.” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in yüzde 45’inin tarım ve tarıma
dayalı sektörlerle geçimini sağladığını
belirterek “İnsanımızın dertlerine ortak oluyorsunuz. Katkılarınız ve bizlere

olan destekleriniz için teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.
“BALIKESİR TÜRKİYE’NİN VİTRİNİ”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yatırımlarıyla Balıkesir’in, Türkiye’nin vitrinlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan
Bekir Pakdemirli “Son 18 yılda 14,3 milyar liranın üzerinde tarımsal destek ve
yatırım yaptık. Çiftçimizin de gayretleri
ile Balıkesir bitkisel ve hayvansal üretim değerini 5,3 kat artırarak 10 milyar
liranın üzerine çıkardı. Balıkesir’imizin
tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha üst seviyelere taşımak

için Büyükşehir Belediyemizin ve Balıkesirli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Ege’nin evladı olarak Balıkesir
benim için son derece önemli. Balıkesir’in makul her talebi bizim için emir
olarak algılanacaktır.” dedi.
“Tüm Balıkesirli kardeşlerimi sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum.” diyen AK
Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Türkiye’nin geleceğini yeniden tasarlamak için gayret sarf ediyoruz.” açıklamasında bulunurken AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza
Dağ ise Balıkesir’e misafirperverliği
için teşekkür etti.
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BAKAN PAKDEMIRLI:
BALIKESIR’IN EMRINDEYIM
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BALIKESIR’E 175 MILYON LIRALIK
GENÇLIK VE SPOR YATIRIMI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediyesiyle
“Balıkesir’in emrindeyiz” diyerek 175 milyon liralık yatırım protokolü imzaladı.
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Balıkesir yerel yöneticileri, Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile
yatırım protokolü imzalamak için Ankara’da bir araya geldi. Protokol törenine; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK
Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri
Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı,
Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, AK
Parti ilçe başkanları, ilçe belediye baş-
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kanları ve bürokratlar katıldı. İmzalanan protokol ile Balıkesir’in 20 ilçesine
175 milyon liralık yatırım yapılacak.
“BAKANLIĞIMIZI
HER NOKTADA HİSSEDİYORUZ”
Uluslararası bir protokole imza attıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Gençlik ve
Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığımız ve Balıkesir Büyükşe-

hir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş
Milletler 75. Yıl Ofisi’nin de desteğiyle Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik
Merkezi’ni Balıkesir’e kazandırdı. Türkiye’de tek olan merkez sayesinde
Balıkesirli gençlerin, uzun vadede vizyonları gelişecek. Yaptıkları çalışmalar, dünyada örnek gösterilecek. Tüm
ilimizde bakanlığımızın dokunuşlarını
hissettik. Balıkesir’e büyük bir yatırımın imzasını attık. 20 ilçemize bu pro-

“HİZMET KERVANIMIZ
DURMAYACAK”
‘Bugün günlerden Balıkesir’ diyerek
sözlerine başlayan Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu “Tabiatıyla, tarihiyle, milli mücadelenin güçlü
illerinden birisi olan Balıkesir’imiz için
bir ardadayız. Balıkesir’imiz için milyonlarca liralık yeni yatırımların hayırlı
olmasını temenni ediyorum. AK Parti,
Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde iddiası olan ve bu iddiayı her
geçen gün daha yukarı taşıma felsefe-

si taşıyan bir hareket. Üretmek, alın teri
dökmek, taş üstüne taş koymak işte
o yüzden biz 19 yıldır halkımızı teveccühü ile hamdolsun ki bugünlere kadar hizmet kervanını getirdik. İnşallah
bundan sonrada Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde yarınlara yürüyüşümüzü
kimse hiçbir şekilde durdurmayacak.”
dedi.
“BEN BU TABLOYU
ÇOK ÖNEMSİYORUM”
Avrupa’nın en çok genci olan ülkelerinden bir tanesi olduğumuza dikkat
çeken Bakan Kasapoğlu “Gençlerimize yapılan yatırımları her şeyin önünde görüyoruz. Bu nedenle bu zamana
kadar 350’nin üzerinde gençlik merkezi inşa ettik. Türkiye’nin dört bir yanına
otellere meydan okuyan yurtlar inşa
ettik. 19 yıl önce Balıkesir’de 1 yurt var
iken şu anda 12 yurt var. Adalar’dan

Havran’a, Sındırgı’dan Ayvalık’a kadar
her bir noktasında gençlerimiz kadınlarımız, vatandaşlarımız için yeni tesisler inşa edeceğiz. Ben bu tabloyu çok
önemsiyorum. Çünkü birlik ve beraberlik tablosudur bu.” dedi.
“TENİS KORTUNDAN
YAĞLI GÜREŞE”
Bakan Kasapoğlu “Balıkesir’in tüm ilçelerinin emrindeyiz ve emrinde olmaya devam edeceğiz. Birkaç ay önce
konuştuğumuz spor tesisleri, salonlar, 34’e yakın semt sahası, yürüyüş
yolları, atletizm pistleri, koşu yolları,
açık-kapalı tenis kortları, yağlı güreş
alanları, voleybol alanları, 300 adet
basketbol sahası yapacağız. Balıkesir’de yarınların dev adamlarını yetiştirmekten dolayı da umutluyuz.” dedi.
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tokol ile çok sayıda yeni yatırımlar yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti
Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve
Balıkesir Milletvekilleri adına konuşan
Yavuz Subaşı ise verdiği destekler, Balıkesir’e kattığı değer nedeniyle Bakan
Kasapoğlu’na teşekkür etti.
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BÜYÜKŞEHIR’DEN
100 BIN KITAPLIK
MILLET
KÜTÜPHANESI
Dünyanın dört bir yanından
derlenen 100 bin kitap, Çamlık
Kütüphanesi’ndeki raflarda
yerini alıyor. Raflara ilk
kitapları özenle yerleştiren
Başkan Yılmaz; bilim,
edebiyat, tarih, kültür, sanat
adına her türlü içeriğin yer
aldığı ihtisas kütüphanenin
zenginliğiyle; Balıkesir’in ve
Türkiye’nin geleceğine ışık
tutacağını ifade etti.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu
Balıkesir Millet Kütüphanesi’ni hizmete
açmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört
bir yanından derlene 100 bin kitap,
raflarda yerini alacak. Kitapseverler, 8
Mayıs Kadir Gecesi’nde hizmete açılacak olan kütüphaneden faydalanmaya
başlayacak. Kütüphanede incelemede
bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, raflara ilk
kitapları özenle yerleştirdi. Kütüphanenin; gençler, çocuklar, yazarlar ve
100 bin kitap ile hem Balıkesir’in hem
de Türkiye’nin geleceğine ışık tutacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz
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“Balıkesir’de; bilim, edebiyat, tarih,
kültür, sanat adına herkesin bir araya gelerek araştırmalar yapabileceği
modern ihtisas kütüphanemizin çok
faydalı olacağına inanıyorum. Burası
şehri bütünüyle besleyecek bir kültür
merkezi olacak. Burada yapılacak olan
söyleşiler, atölye çalışmaları, şehrimizdeki bütün çocuk, genç, yaşlı herkesi
ve 20 ilçeyi kültürel etkinliklerle şehrimize ve kültürümüze yakışan çalışmalarla desteklemeye çalışacağız. Ayrıca
Kütüphanemizin envanterine destek
veren Yazar Ahmet Kot ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.

KÜTÜPHANEYE BÜYÜK DESTEK
Kütüphaneye büyük desteklerde bulunan Yazar Ahmet Kot “Bu modern
bina benim için bir kütüphaneden
daha fazla anlam taşıyor. Derelerin
ırmağa, ırmakların nehre dönüşmesi
kadar benim içi anlamlı. Çünkü burada
50 yılı aşkın bir süredir, dünyanın dört
bir tarafından, her bulduğum köşe başından derlediğim kitaplar yer alıyor.
Kitaplarımın bu noktaya gelmesi benim hayatımda da bir milattır. Kütüphaneye katkıda bulunan herkese çok
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETİLİYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda devreye aldığı üretim tesisi ile çöpten enerji üretiyor. Yıllık ortalama 400 bin
ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık
enerji ihtiyacını karşılayan çevreci tesis
sayesinde; son bir yılda iklim değişikliğine sebep olan 12 milyon metreküp metan
gazının atmosfere salınımını da engellendi. Tesisin hem Balıkesir hem de ülke
ekonomisine katkı sağladığını, Türkiye’ye
örnek bir çevre projesi olarak nitelendirilen projeler arasında yer aldığını ifade
eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’de çöpü
bir sorun olmaktan çıkarıp ekonomik
ve ekolojik değere dönüştürdük. Doğaya, toprağa ve insana saygılı çevreci yatırımlarımız bundan sonra da
artarak devam edecek” dedi.
GÜNEŞ VE JEOTERMALE YATIRIM
Doğa ve iklim başlıklarını merkezine alarak politikalar üreten Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesine
yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda
kapalı pazar yerlerinin çatısına güneş
enerjisi santrali kurarak enerji üreten
Büyükşehir Belediyesi, ayrıca şehrin
jeotermal potansiyelini de harekete
geçirecek projeleri devreye alıyor.

BALIKESİR’E JEOTERMAL
KURUTMA TESİSİ
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in
20 ilçesinde, çiftçiler tarafından üretilen sebze ve meyveleri jeotermal
enerji ile kurutacak, doğa dostu Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nin inşasına
da tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin
kalkınmasına ve ürünlerinin katma
değer kazanmasına vesile olacak
tesiste; ilçelerde yetişen ürünler kurutularak Balıkesirli çiftçinin daha çok
kazanmasının önü açılacak. Tesisin
inşasının tamamlanmasıyla birlikte;
şehre katma değer yaratılarak kullanım dışı tarım alanları aktif hale getirilecek, gıda kayıplarının kurutma
yöntemiyle önüne geçilecek.
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Devreye aldığı üretim tesisi ile yıllık
ortalama 400 bin ton çöpü işleyerek 50
bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayan
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca
şehrin 20 ilçesinde çiftçiler tarafından
üretilen sebze ve meyvelerin jeotermal
enerjiyle kurutulacağı doğa dostu
Sebze Meyve Kurutma Tesisinin inşasına
devam ediyor.

BALIKESIR’DE
YENILENEBILIR
ENERJIYE
DEV YATIRIMLAR
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Şenol ZENGİN

KAHRAMAN

OCAK - MART 2021

TÜRK ORDUSUNA!
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“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı
yazdırmasın.” derken; 100 yıl önce
verilen İstiklal mücadelesinin zorluğunu
ifade eden bir kahramanlık destanının
anlatımıdır, İstiklal Marşı.
İstiklal Marşımız bütünüyle Aziz
Milletimizin karakterini yansıtmaktadır.
En çok tekrarlanan kelimesi olan
‘’millet’’ kelimesi, mana derinliğinde
barınan duyguların milletimizin öz
benliğinden damıtılmıştır mısralara.
Bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet,
toprak, hilal, istiklal, vatan, yurt, kan,
hak, helal gibi kelime ve kavramlar
milletimizi var eden değerlerimizdir.
Milletimize istiklal azmini veren gazilik
ve şehitlik gibi manevi mertebelerdir.
Manevi duygulardan arındırılmış bir
mücadelenin sürdürülmesi imkansızdır.
İstiklal mücadelesinde kutsallarımızın
ayaklar
altına
alınmamasının
mücadelesini
veren
milletimizin
coşkunluğunu
anlatan
İstiklal
Marşımız, milletimiz var oldukça ortak
hisleri veren ve milletimizi tanımlayan
bir eser olarak var olacaktır.

Maarif
Vekâleti,
Türk
Kurtuluş
Savaşı’nın başlarında, İstiklâl Harbi’nin
millî bir ruh içerisinde kazanılması
imkânını sağlamak amacıyla düzenlenen
yarışmaya; Kâzım Karabekir, Hüseyin
Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin
Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi
tanınmış isimlerin katıldığı 724 şiir
katıldı. Son şiir gönderme tarihi olan
23 Aralık 1920’den sonra beklenen esere
rastlanmamıştı.
Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah
Suphi Bey’in kendisine yazdığı 5 Şubat
1921 tarihli davet mektubu ve arkadaşı
Hasan Basri Bey’in ısrarı ile fikrini
değiştirerek Ankara’daki Taceddin
Dergâhındaki odasında, Türk Ordusuna
hitap ettiği şiiri kaleme aldı ve bakanlığa
teslim etti.
Hamdullah
Suphi
Bey,
Âkif’in
şiirinin önce cephede asker arasında
okunmasına karar verdi. Batı Cephesi
Komutanlığına gönderilen şiir, askerin
beğenisini kazandı. İstiklâl Marşı,
17 Şubat 1921 tarihinde Hâkimiyet-i
Milliye ve Sebil’ür Reşad gazetelerinde

yayımlandı.
12 Mart 1921’de, Mustafa Kemal’in
başkanlığını yaptığı Meclis oturumunda
tartışmaya açıldı. Mehmet Âkif’in şiiri,
Meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi
Bey tarafından okundu ve coşkulu
alkışlarla kabul edildi. Mehmet Âkif,
kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul
kadın ve çocuklarına iş öğreterek
yoksulluklarına son vermek için kurulan
Dar’ül Mesaiye bağışladı.
İstiklâl Marşı’nın, Türk Milleti’nin
eseri olduğunu beyan etmiş ve
İstiklâl Marşı’nın güftesini, şiirlerini
topladığı Safahat’a dâhil etmemiştir.
“Doğduğumdan beridir aşığım istiklale.”
diyen Akif’in, İstiklal Harbinde kanının
son damlasına kadar mücadele eden
‘”Kahraman Ordumuza” ithaf ettiğin
ve kâğıdın yetmediğinde Tacettin
Dergâhının
duvarlarına
kanınla
yazdığın mısralara kurban olurum.
“Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı
yazdırmasın.”

564 ESER ‘İSTIKLAL’I ANLATTI
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında düzenlenen ‘İstiklal Konulu’ şiir yarışmasında; İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerdeki sanatçıların
şiirlerinin de yer aldığı 564 eser değerlendirildi. Başkan Yılmaz’ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen ödül töreninde, birinciliği Bursa’dan yarışmaya
katılan ‘Özgürlük Destanı’ adlı eseri ile Sevim Yakıcı aldı.

si’nden Doç. Dr. Yücel Yiğit ve Şair-Yazar Mehmet Aycı katıldı.
“ERSOY’A AYRI BİR SEVGİ VE
SAYGIMIZ VAR”
İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yılını kutladığını dile getiren
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz “Her zaman söylüyorum
herkes bir dili kullanmada ileri düzey
olmaz. Mehmet Akif Ersoy, günlük kullanılan kelimeleri bir araya getirerek
bütün duygularımızı şaha kaldıran ve
bir iş nasıl anlatılıyorsa en güzel şekilde anlatmayı şair olarak başarmış ve
bize asla değişmeyecek İstiklal Marşımızı armağan etmiş. Burada Hasan
Basri Çantay’ı da anmadan geçmek
mümkün değil. Mehmet Akif Ersoy’un,
Balıkesir’le olan ilişkisini özellikle de
Balıkesir’de yaptığı konuşmasını unutmuyoruz. Ersoy’un konuşmasında en
sonunda söylediği ‘Eğer iyileşirsem
Balıkesir İlçesi Burhaniye Pelitköye’de
yaşamak istiyorum.’ demesi bizim için

ayrı bir sevgi ve saygıyı yanında getiriyor. Bu duyguları yaşatmak için
düzenlenmiş organizasyona katkısı
olan herkese teşekkür ediyorum. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda
dereceye giren 4 eser sahibini ve yarışmaya katılan diğer eser sahiplerini
kutluyorum.” dedi.
YARIŞMAYA 564 ESER KATILDI
Panelin ardından düzenlenen ‘İstiklal
Konulu Şiir Yarışması Ödül Töreni’nde;
İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerindeki sanatçılarında şiirlerinin yer
aldığı 564 eser değerlendirildi. Ön seçici kurul ve seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 4 eser dereceye girdi.
Birinciliği yarışmaya Bursa’dan katılan
Sevim Yakıcı’nın ‘Özgürlük Destanı’,
ikinciliği yarışmaya Trabzon’dan Yahya
Özkök’ün ‘Ezelden Aşina’, üçüncülüğü
Erzurum’dan Yaşar Bayar’ın ‘Tâceddîn
Dergâhı’nda Bâsübâdelmevt Muştusu’
eseri alırken, Kocaeli’nden katılan Ömriye Karataş’ın ‘Alduvak’ adlı eseri ise
Mansiyon ödülüne layık görüldü.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında; Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ile Balıkesir
Türk Ocakları’nın ulusal çapta düzenlediği ‘Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve
İstiklal Marşı Paneli ile İstiklal Konulu
Şiir Yarışması’nın çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül törenine katıldı.
İstiklal Marşı’nda dile getirilen değerlerimizi canlı tutmak ve bu çerçevede
yazılacak şiirleri takdir etmek amacıyla
1 Ocak-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya şairler ve yazarlar ‘İstiklal Konulu’ şiirleri ile katıldı. Moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın
yaptığı ve canlı olarak Balıkesir Kent
Konseyi YouTube kanalında yayınlanan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli’ne; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Ertan Özgen, Ege Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Polis Akademi-
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ŞEHIDIN MEKTUBUNU
106 YIL SONRA
BALIKESIRLILER OKUDU
Çanakkale Savaşlarında şehit olan Yüzbaşı Mehmet Tevfik’in,
cepheden ailesine yazdığı mektup, 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 106. yıldönümünde Balıkesirlilere dağıtıldı. Dönemin
koşullarına uygun olarak giyinen postacı mektubu Başkan Yücel
Yılmaz’a da getirdi.
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Çanakkale Savaşlarında Arıburnu’ndaki cephede
savaşan ve ailesine mektup yazan Şehit Yüzbaşı
Mehmet Tevfik’in mektubu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü kapsamında Balıkesirlilere dağıtıldı. Günün anlam ve önemine binaen
dönemin koşullarına uygun bir şekilde giyinen postacı, mektubu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’a da getirdi. Osmanlıca’dan Türkçe’ye
çevrilmiş mektubu inceleyen Yılmaz “Bizde Kuva-yi
Milli şehri ve en çok şehit veren illerden biri olarak
bu duyguyu hep yaşıyoruz. Çanakkale cephesinde
yaşananları duygu dolu cümleleriyle bugünlere aktaran Yüzbaşı Mehmet Tevfik’in mektubu vasıtasıyla
Kuvayı Milli şehri olarak bir kez daha gurur duyduk.
Balıkesir Kent Konseyimize bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı mektuplar ölümsüzdür;
açarsın, okursun, boğazın daha ilk satırda düğümlenir. Gözün dolar, yutkunamaz olursun. Bu topraklar
uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı,
rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; dijital
hakları destekleyen, geliştiren, korumayı taahhüt eden ve 2019 yılında;
Barcelona, Amsterdam ve New York
şehirleri tarafından kurulan Dijital
Haklar Koalisyonu’na (The Coalition
For Digital Rights) dâhil oldu. Üyeleri
arasında; Londra, Amsterdam, New
York, Barcelona, Berlin, Moskova gibi
şehirlerin yer aldığı koalisyona katılan
Balıkesir; dünyanın çok farklı noktalarındaki yerel yönetimlerle, dijital haklar
gibi önemli bir konuda doğrudan işbirliği ve tecrübe paylaşımı içerisinde
olmanın yanı sıra dünyadaki başarılı
uygulamaları görebilme, dijital haklar
ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarına kurucu katkılar sunma imkânına sahip olacak.
AKILLI ŞEHİRLERİN ÖNCÜLERİ
YER ALIYOR
Büyükşehir Belediyesi, ayrıca akıllı şehirler konseptlerini uygulamaya başlayan öncü şehirlerin yer aldığı ağ ile
bu şehirlerin yerel yönetimleriyle doğrudan iletişim kurma imkânına sahip
olarak dijital hizmetlerin kapasitesini
artıracak örnek projelerin içeriğine de
ulaşabilecek. Şehrin uluslararası plat-

formlardaki tanınırlığını da artıracak
olan Dijital Haklar İçin Şehirler Koalisyonu ile Büyükşehir Belediyesi; dijital
alanda sunduğu hizmetlerin ve vatandaşların dijital dünyadaki uyumunu artıran ve haklarını koruyan uluslararası
pek çok çalışmaya da ev sahipliği yapacak.
THE COALITION FOR DIGITAL
RIGHTS NEDİR?
İnsanların, şehir halkının hayat kalitesini artırmak için güvenli dijital hizmetler ile altyapılar kurarak teknolojinin
doğru kullanımına katkı sağlamayı
amaçlayan ve 2019 yılı Kasım ayında;
Amsterdam, Barcelona ve New York
şehirlerinin girişimi ile kurulan The Coalition for Digital Rights; ‘internete evrensel ve eşit erişim ve dijital okuryazarlık’, ‘gizlilik, veri korunması ve veri
güvenliği’, ‘şeffaflık, hesap verilebilirlik
ve verilerde içeriklerde ve algoritmalarda ayrımcılık yapılmaması’, ‘katılımcı demokrasi, çeşitlilik ve dâhil etme’,
‘açık ve etik dijital hizmet standartları’
olmak üzere 5 temel prensiple hareket
ediyor. Koalisyon, vatandaşlara; adil,
kapsayıcı, ulaşılabilir, uygun maliyetli ve ayrımcı olmayan bir dijital çevre

sağlamayı garanti etmek için vatandaşların, şehirde yaşayanların, şehre
gelen ziyaretçilerin ve kent çevresinin
dijital haklarını desteklemek, korumak
için gelişmeye devam eden bir inisiyatif olarak tasarlandı.
‘NEW YORK, LONDRA GİBİ
ŞEHİRLERLE İŞBİRLİĞİ’
Dijital hakların korunması, desteklenmesi ve Balıkesir dijital hizmet kapasitesinin artırılması noktasında; New
York, Londra gibi şehirlerle birlikte hareket edeceklerini kaydeden Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz “Balıkesir’i her alanda dünya
standartlarında bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere
birçok organizasyonla çeşitli protokoller ve işbirliklerini yapıyoruz. Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik
Merkezi bunun en güzel örneklerinden
bir tanesi. Büyükşehir olarak Birleşmiş
Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlarla Balıkesir’de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
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BALIKESIR,
DIJITAL HAKLAR
KOALISYONU’NDA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; dijital hakların korunması,
desteklenmesi ve şehrin dijital hizmet kapasitesini artırmak
üzerine işbirlikleri ve tecrübe paylaşımları yapmak için bir
araya gelen, aralarında Londra ve New York gibi şehirlerin
bulunduğu, Birleşmiş Milletlerin desteklediği Dijital Haklar
Koalisyonu’na dâhil oldu.
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KASNAK KARDEŞLIĞI ILE
KIZ ÇOCUKLARININ EĞITIMINE

DESTEK
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Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir
Belediyesi ve TEV paydaşlığında hayata
geçirilecek olan “Kasnak Kardeşliği
Atölyesi”nde işlenecek nakışların
geliriyle imkânı olmayan kız
öğrencilerin eğitimlerine
katkı sunulacak.
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olarak hizmet veren Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK)
planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer
kadınlara, Anneler Günü’ne kadar kasnak nakışı eğitimi verilecek. Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından elde
edilen gelirlerin TEV’de oluşturulan
burs fonuna aktarılması sağlanarak kız
öğrencilerin eğitimi desteklenecek.

GELENEKSEL FORMLARA
ÖZGÜN VE ÇAĞDAŞ TASARIM
Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde üretilecek nakışlarda, Balıkesir’in kimliğini yansıtan; antik kentleri, mitolojik
hikâyeleri, efsaneleri, destanları, kahramanları, doğal güzellikleri ve denizi
gibi çeşitli güzelliklerin hikâyeleriyle
geleneksel formlar özgün ve çağdaş

tasarım uygulamalarıyla hazırlanarak
nakışlara motif olarak işlenecek.
Kasnak Kardeşliği Atölyesi Proje Lansmanının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şube
Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
Jale Bayraktar; yardımlaşma ve dayanışma kavramının mihenk taşı olan
imece usulüyle gerçekleştirerek oluşturulan ‘Kasnak Kardeşliği Atölyesi’
projesinde paydaş olmanın TEV için
çok anlamlı olduğunu söyledi.

gencimizin eğitimine katkıda bulunacağımıza ve projenin örnek gösterileceğine inanıyor ve hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi.

gönüllülük hareketine katkı sağladığınız ve başlangıcında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum.” diye
konuştu.

KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE
KATKI SAĞLANACAK
“Eğitim İçin Bir İlmek Bir Umut” sloganıyla başladıkları projenin böyle
bir aşamaya ulaşmasından duyduğu
memnuniyeti ifade eden Mehtap Yılmaz “Geçmişte,büyüklerimizin duygularını, düşüncelerini, arzularını, isteklerini bir zemin üzerine motifleyerek
elde ettikleri Geleneksek Türk Sanatlarının, günümüzde kusursuz bir şekilde modernize eden hocalarımıza ve
emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim işin içine girince
TEV olmazsa olmaz. Hem eğitimle ilgili hem de Geleneksel Türk Sanatlarımızı günümüze taşımayla ilgili güzel
bir adım atmaya çalıştık, sürdürülebilir
olacağına inanıyorum. Kız öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bu

“SOSYAL DEVLET OLMANIN
ÖNEMİNİ GÖSTERECEĞİZ”
Böyle anlamlı ve kutsal bir projede yer
almaktan duyduğu mutluluğu ifade
eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur “Türk Milleti’nin geçmişinden bu yana süre gelen; duygusunu,
hayalini, resmedebilme, nakşedebilme yollarının yardımlaşma ve dayanışmanın, bir ve beraber olmanın vurgusuyla hayata geçirilen bir proje Kasnak
Kardeşliği Atölyesi. Kız çocuklarımızın
geleceğe daha güvenli bakabilmeleri,
emin adımlarla yol alabilmeleri eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam
ettirebilmelerine katkı da bulunmak
çok gurur verici. Sosyal Belediyecilik
ve sosyal devlet olmanın önemini de
STK’larımızla gerçekleştirdiğimiz bu
gibi etkinliklerle göstereceğiz.” dedi.

PROJE ÖRNEK GÖSTERİLECEK
TEV’e, 1987 yılında Balıkesir’de faaliyete başladığından bu yana ilk defa
yerelde böylesine geniş kapsamlı bir
proje gerçekleştirme fırsatı verildiğini belirterek kendileri adına öneminin
büyük olduğunu vurgulayan Bayraktar “Sizlerin himaye ve destekleriyle başlattığımız atölye çalışmalarının
kısa zamanda geniş katılım ve destek
göreceğine, planlanandan daha fazla
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Balıkesir Kent Konseyi koordinatörlüğünde; Büyükşehir Belediyesi ve Türk
Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında “Kasnak Kardeşliği Atölyesi” projesi hayata
geçiriliyor. Fatma Nur Şıldak ile Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde il protokol
eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı
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BÜYÜKŞEHIR’DEN
GENÇLERE YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni bir gençlik merkezi
daha kazandırıyor. Plevne Mahallesi’nde hizmet verecek
Hasan Basri Çantay’ın anısını yaşatacak olan Gençlik
Merkezi, Mayıs sonunda hizmete açılacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehre
ve gençliğe yatırımlarını sürdürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında,
Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle yapımı geçtiğimiz ay tamamlanan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik
Merkezi’nin ardından yeni bir gençlik
merkezinin daha yapımına başlanacak.
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MAYIS SONUNDA
TAMAMLANACAK
Büyükşehir Belediyesi tarafından
Merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi’ne inşa edilecek gençlik merkezi
ismiyle Hasan Basri Çantay’ın anısını
yaşatacak. 5 bin 880 metrekarelik bir
alana kurulacak olan gençlik merkezinin; 176 metrekaresi kapalı alan, 118
metrekaresi açık alan ve kalan kısmı
ise yeşil alan ile park alanı olarak kullanılacak. Gençlik merkezinin Mayıs
sonunda tamamlanması planlanıyor.

Aynı anda 125 kişinin faydalanabileceği Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin içerisinde; toplantı ve söyleşi
salonu, okuma ve internet salonu, kafeterya ile teras bulunacak. Gençler
bu alanlarda; sosyalleşebilecek, ders
çalışabilecek ve kaliteli zaman geçirebilecekler.
“GENÇLERE YÖNELİK
ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDECEK”
Gençlere yatırımın en iyi gelecek planı
olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
“Balıkesir’imizi, gençlerimizi her alanda; besleyen, geliştiren ve onlara imkân tanıyan bir şehir haline getirmek
istiyoruz. Bunun için ilk olarak onlara
ulaşmak ve temas kurmak amacıyla
kaliteli zaman geçirebilecekleri gençlik merkezlerimizin sayısını artırıyoruz.
Gençlerimize yönelik çalışmalarımıza
devam edeceğiz.” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi
işbirliğinde “Sağlıkla Yaş Alıyoruz” projesi hayata
geçirilmeye başlandı. Toplamda 150 kişinin faydalanacağı
proje kapsamında ilk grupta yer alan yaşlı bireylere,
Sındırgı’da özel bir tesiste 3 gün boyunca sağlık ve psikososyal yönden destek sağlandı.

BÜYÜKŞEHIR’DEN YAŞLI BIREYLERE
SAĞLIK VE PSIKO-SOSYAL YÖNDEN

DESTEK

gruplar halinde pandemi tedbirleri
kapsamında projeden yararlanacak.
FİZYOTERAPİSTLER EŞLİĞİNDE
HİDROTERAPİ UYGULANIYOR
Yaşlı bireylere, sağlık ve psiko-sosyal
yönden destekleyici olması amacıyla; zengin doğal ve termal kaynaklara
sahip Sındırgı’nın termal tesislerinde,
fizyoterapistler eşliğinde hidroterapi aldırılıyor. Yaşlı bireyler, Sındırgı’da
özel bir tesiste; hasta bakıcı, hemşire,
diyetisyen, psikolog, sosyolog ve masör eşliğinde hoşça vakit geçirdiler.
Bölgede kurulan 500 metrekarelik
bir serada hortikültürel terapi bahçesi faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu
kapsamda; yaşlı bireyler toprak ile
birleşiyor, üretime dâhil olarak saksı
bitki ekimi, mevsimlik meyve-sebze
üretimi gibi uygulamaları yapıyorlar.
Ayrıca; psiko-sosyal destek ve diğer
çeşitli fiziksel aktiviteler için Akpınar
Yaşam Merkezi ile lavanta bahçesine

yönelik ziyaretler, müzik dinletisi ve
diğer sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen bu program ile
sorunların çözümlenmesine ve sağlıklı
yaşlanmanın gerçekleştirilmesine katkı sunulacak.
ENGELLİ BİREYLERE DE
REHABİLİTE
HİZMETİ SUNULACAK
Proje süresince 15 günde bir gruplar
halinde yaşlı bireyler programa dâhil
edilecek ve yıl içerisinde bu uygulamalar belirli aralıklarla tekrar edecek.
Program bitiminde bireylere memnuniyet anketi düzenlenerek geri dönüşlerinin alınması sağlanacak, devamında ise projenin engelli bireylere de
uygulanabilmesi sağlanarak rehabilitasyon anlamında yaş sınırına takılan
engelli bireylere yaşam boyu rehabilite hizmeti sunulabilecek.
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Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik değişimler sonucunda; bedensel fonksiyonların yavaşlaması ve yaşam aktivitesinin sınırlanması nedeniyle gündelik
hayata uyumu azalan yaşlılara yönelik
Balıkesir Valiliği koordinesinde; Büyükşehir Belediye ile Sındırgı Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığından hibe almaya hak kazanan “Sağlıkla Yaş Alıyoruz” projesini
başlattı. Evde bakım problemleri ve
sosyo-ekonomik etkenler sebebiyle
huzurevlerinde yaşayan yaşlıların her
ne kadar gereksinimleri karşılansa da
kendi yaşamları üzerinde denetimlerinin azalması dolayısıyla proje ilk olarak buralarda kalan yaşlılara yönelik
gerçekleştiriliyor. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek
Merkezi’nde kalan yaşlı bireyler ile talepte bulunarak hizmet almaya uygun
görülen 65 yaş üstü toplam 150 birey,
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KENDINIZI TANITIR MISINIZ,
YASEMIN ADAR KIMDIR?
1991 yılında Balıkesir’de doğdum. İlköğretim, lise ve üniversite hayatım
boyunca hep Balıkesir’deydim. Lise zamanlarımda Beden Eğitimi Öğretmeni
olmaya karar verdim. Lisedeki beden
eğitimi öğretmenim rol modelimdi,
onun gibi olmak istedim. Öğretmenimle iletişime geçtim, bana söylediği ilk
şey “Hemen spora başlamalısın.” oldu.
Spora onun yönlendirmesiyle ilk kez
atletizmle başladım. Atletizmde birçok
branş yaptım. Bunlardan bazıları; gülle atma, cirit atma, 100 metre ve 200
sprinter. Bunlardan sonra BESYO’ya
hazırlanmam gerekiyordu. Sınavda
çok zor olan bir piolet hareketi vardı.
Bu hareketi yapabilmek için araştırma
yaptım ve en iyi güreşçilerin yaptığını

söylediler. Bu hareketi öğrenmek için
güreş eğitim merkezine gittim ve hayatımın dönüm noktası olan 2 antrenörle
tanıştım. Kemal Kurt ve Aslan Seyhanlı
hocalarım. Çok yetenekli olduğumu ve
mutlaka güreşe başlamam gerektiğini
söylediler. Piolet hareketini öğrendim,
sınavı geçtim ve Beden Eğitimi Öğretmenliği birinci sınıfa başladım. 2011
yılında tam anlamıyla güreşe başlamış
oldum. Aradan 4 ay gibi kısa bir süre
geçti, Türkiye Şampiyonası’na katıldım
ve 2. oldum. Bununla beraber Milli Takım Kamplarına çağrıldım. İlk uluslararası müsabakam olan şampiyonlar
turnuvasında güreştim ve Milli Sporcu
unvanını elde ettim. Arkası gelmeye
başladı. Antrenörlerim bana “Güreş
sayesinde hayatını kurtaracaksın, birçok imkâna ve ayrıcalığa sahip olacaksın.” demişti ve gerçekten dedikleri
gibi oldu. İlk önce öğretmenlik oldu,
KPSS’ye girmeden direkt olarak Avrupa
ve Dünya’daki derecelerimle öğretmen
olarak atandım. Şu anda Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmenlik
yapıyorum. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yüksek Lisans öğrencisiyim
ve aktif olarak güreş hayatıma devam
ediyorum.
GÜREŞ ERKEK SPORU
ALGISINI NASIL YIKTINIZ?
Geçmişte güreş yapan ablalarımızla
konuşuyorum “Bizim zamanımızda gerçekten çok zordu.” diyorlar. Mindere
çıktıklarında küçük küçük taşlar, bozuk
paralar atıyorlarmış üstlerine güreşmemeleri için. Çok büyük bir önyargı var.
Artık devir öyle bir değişti ki olimpiyatlara bile eşit sayıda kadın-erkek sporcu
almaya çalışıyorlar. Kadınların ne kadar

değerli olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Toplumumuz bilinçlenmeye
başladı. Bu da başarı geldikten sonra
ortaya çıktı. Daha öncesinde bu konuda
elde edilen bir başarı olmadığı için ister
istemez hep bir kenara itiliyordu kadın
güreşi. Hep bir yapılmasın, yapılması
doğru değil, örf ve adetlerimize aykırı
diyenler çok fazlaydı. Kadın güreşi çok
büyük bir dönüm noktasında. Sadece
Türkiye’de değil, Dünya’da da bilinmeye başladı. Aktif olarak antrenörlük
yapmıyorum ama küçük kız güreşçilerimize tavsiyelerde bulunuyorum. Şu an
birçok ilde kadın güreşi açıldı ve bunun
sebebinin ben olduğumu söylüyorlar,
her ilde açılması gerektiğini düşünüyorum. Beni “Dangal” filmindeki karaktere çok benzetiyorlar, sen de bizim Dangal’ımızsın diyorlar sosyal medyada,
bunlar çok gurur verici.
TÜRKIYE’DE KADIN GÜREŞI
SIZINLE ÇAĞ ATLADI DIYEBILIRIZ,
BU KONUDA NE
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Mutlaka bir rol model olmak gerekiyormuş. Elle tutulur, gözle görülür birinin
olması gerekiyormuş. Bu da bana nasip
oldu. Yasemin’de zamanında bu yollardan geçti. Bu salonda antrenman yaptı,
buradan hareketle Avrupa Şampiyonu,
Dünya Şampiyonu olabildi dedikleri zaman gençlerin kendilerine inancı artıyor, biz de onun gibi olabiliriz diyorlar.
YASEMIN ADAR’IN 1 GÜNÜ
NASIL GEÇIYOR?
Çok mu disiplinli olmak zorundasınız?
Kesinlikle. Her şeyden fedakârlık yapmak zorundayım, hiç tatile çıkmadığım
zamanlar oldu. Yeri geldi cumartesi, pazarı iple çektiğim günler oldu. Avrupa ve
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“İstek, azim, hırs, çalışma, disiplin ve başarı” Yasemin Adar, sohbetimizde bende bu kelimelerle yer etti. “Yapamazsın, kadından güreşçi mi olur.” sözlerine
aldırış etmeden daha çok kamçılanarak
inandığı yolda yürümeye devam etmiş. 2013 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 2016-17-18-19 Avrupa Şampiyonu,
2017 Dünya Şampiyonu, 2018 Dünya
2. si, 2020 Avrupa 2. si, İslam Oyunları
Şampiyonu… ve daha niceleri. Kazandığı madalyaların tam sayısını bilmiyor.
Kendisinin de söylediği gibi alamadığı
bir tek Olimpiyat Madalyası kalmış, şimdi ki hedefi onu da alarak ülkemize bir
gurur daha yaşatmak.
Türkiye’nin, Avrupa ve Dünya Şampiyonu ilk kadın güreşçisi olarak adını tarihe
yazdıran Yasemin Adar; bizim içimizden, gayet mütevazı ve Balıkesir aşığı
başarılı bir sporcu olarak her platformda şehrimizi gururlandırıyor.
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Dünya Şampiyonu oldum, dinlenmem
sadece bir hafta oldu. Arkasından tekrardan antrenmanlara ve müsabakalara
başlamak zorundaydım. Çünkü o kadar
zor bir spor yapıyoruz ki sabah 7’de
kalkıyorum. Diyetisyen kontrolünde
beslenmek zorunda olduğum için ona
uygun şekilde kahvaltımı yapıyorum.
Siklet sporu yaptığım için ister istemez
aynı kiloda kalmak zorundayım. Kahvaltıdan sonra mutlaka 10 ile 1 arası antrenmanım oluyor. 2 ile 4 arası dinleniyorum. Akşam 5’te tekrar antrenmanım
oluyor, oda yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu
antrenmanlar programa göre değişiyor
arkasından yine biraz dinleniyorum. Kalan zamanımda kitap okuyorum, günüm
böyle geçiyor. Sadece cumartesileri tek
antrenmanım var pazar tamamen dinlenmeye ayırıyorum. Tabii bunlar müsabaka zamanlarına göre değişebiliyor.
Cumartesi, pazar çift antrenman yapıp
dinlendiğim günler de oluyor.
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İDOLÜNÜZ VAR MI?
Hamza abiyi gerçekten
çok seviyorum.
O “Asrın Güreşçisi” çok büyük bir
unvana
sahip.
Benim rol modelim Hamza
Ye r l i k a y a .
Arkasından
da Selçuk
Çebi.
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GÜREŞE GEÇ BAŞLADINIZ,
NASIL BU KADAR BAŞARILI
OLDUNUZ?
Güreşe geç yaşta başladığım için daha
çok çalışmam gerekiyordu. Milli Takım’a ilk girdiğimde arkadaşlarımla benim aramda dağlar kadar fark vardı ve
bu farkı kapatmak zorundaydım.
Ben ilk uluslararası müsabakaya gittiğimde ayağımda rakipleriminkine göre
oldukça kötü bir ayakkabı vardı. Ben
de şöyle düşündüm “Ne kadar başarılı
olursam elbet bunlar bana kapı olarak
açılacak.” Gözlemledim, gerçekten çok
iyi bir gözlemciyim. Sporcuların birçoğu güreşteki bazı oyunları çok rahat biliyorken ben bilmiyordum. Milli
Takım öyle bir yer ki en alt seviyeden
başlamıyor, herkesin bildiğini kabul
ediyor. Antrenör diyor ki “Herkes birden tek kol atmaya başlasın.” bende
çaktırmadan bakardım tek kol neydi
diye bilmiyordum çünkü. Antrenman
bittiğinde herkes minderden dağılırdı
ben tek başıma kalırdım. Hayali olarak
tek kol atıyordum, kafa kol yapıyordum.
Herkes halatı çok rahat çıkabiliyor, ben
hiç çıkamıyordum. Bu yüzden herkes
gittikten sonra o halata 10 defa çıkıyordum. Herkes kettlebell çeviriyordu 1224 kilogramlarla ben tekniğini bile bilmiyordum.
Herkes gittikten sonra
kettlebell ve dambıl
çalışırdım,
piolet
yapardım. Göz-

lemlerimde arada gördüğüm fark beni
çok kamçıladı. Geldiğim yerin hakkını
vermek istedim, çok çalıştım.
BU SÜREÇTE AILENIZDEN
DESTEK GÖRDÜNÜZ MÜ?
Kesinlikle babam çok destek oldu. Ben,
Balıkesir’deyken Gençlik Spor’da mutlaka antrenmanlarıma gelirdi. Yaklaşık
2-3 saat beni beklerdi hatta işten yeni
çıkmış olurdu, arabanın içinde uyurdu.
Ben o sırada antrenmanımı yapardım,
bittiğinde beni alırdı birlikte eve giderdik. Babam bu konuda çok fedakârlık
yaptı sağ olsun, ailecek fedakârlık yaptık haklarını ödeyemem. Böyle olmasaydı belki bu günlere gelemezdim.
GÜREŞE BAŞLAMANIZA
KARŞI ÇIKTILAR MI?
Başka bir branş seçmeniz için telkinde
bulunan yakınlarınız oldu mu?
Bunu söyleyen çok oldu. Dedem de eskiden yağlı güreş yapmış, o da ilk başta
tepki gösterdi. Hiç görmedik kadından
güreşçi diye. Dedeme de söylemiştim
“Dede herkese göstereceğim kadından nasıl güreşçi oluyor.” diye. Dışarıdan insanların eleştirmeleri hoşuma
gidiyor çünkü eleştiriler beni hep bir
seviye ileriye taşıdı ve bundan da çok
mutluyum.
MAÇ ESNASINDA
CIDDI YARALANMALARINIZ
OLDU MU?
Çok oldu, ben çok operasyon
geçirdim, her yıl mutlaka geçirmişimdir. Maç sırasında sakatlandığımda çok fazla yansıtmamaya çalıştım. Çünkü ister
istemez maç sırasında rakibimizin canının acıtmamız gerekiyor ki onu yenebilelim.
Yeri geldi onlar benim canımı acıttı yeri geldi ben
onların canını acıttım.
Bazen sakatlıklarımdan
dolayı maça çıkmamamı
da söylediler ama ben
çıktım. Çünkü kazandığımızda minderde bir
zafer koşusu yapıyoruz
bayrağımızla beraber. Bu
koşu her şeye bedel inanın.
Bütün acıları, hasreti hepsini unutturuyor. “Tamam, artık
şampiyonsun.” diyorum. Onun vermiş olduğu; haz ve mutluluğu tekrar
tekrar yaşamak istiyor ve bunun için
mindere çıkıyorum.

DÜNYA ŞAMPIYONU
OLDUĞUNUZDA NE HISSETTINIZ,
NASIL BIR DUYGU?
Dünya Şampiyonu olduğumda aslında
en büyük sevinçlerimden birini daha yaşadım, erkek arkadaşım o sırada elinde
çiçek ve yüzükle gelerek evlenme teklifi etti. Erkek arkadaşım aynı zamanda

Röportaj / Emine Nur DUMAN
antrenörüm, geleceğinden de haberim
yoktu, sürpriz yaptı. Dünya Şampiyonu
oldum, bayrağımızla beraber zafer koşusu yapıyordum, minderde sevinçten
havaya sıçrıyorum, çığlıklar atıyorum.
Hiç beklemediğim anda nişanlım çıktı
karşıma diz çöktü “benimle evlenir misin” diyor, çok şaşırdım. Bir bayrağımıza sarıldım bir ona sarıldım. Benim için
her açıdan unutulmaz bir an olmuştu,
hayatım boyunca unutamayacağım.
BALIKESIR’DE YETIŞMIŞ BIR
SPORCU OLARAK BALIKESIRLI
GENÇ SPORCULARA
TAVSIYELERINIZ NELER?
Balıkesirli genç kardeşlerime söyleyecek çok şeyim ama ilk söylemek istediğim şey gelecek planlarında sporcu
olmak yoksa bile herhangi bir sporla
uğraşsınlar. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkesin elinde telefon kimse

birbiriyle iletişim kurmuyor. Eskiden
böyle değildi. Şimdi gençlerimizi dışarıya bile çıkaramıyoruz. O yüzden
muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmeleri
gerekiyor. Zaten bir sporu sevdiklerinde başarı isteği geliyor. Önlerine sürekli hedef koymaları gerekiyor. Benim
yaptığım gibi teker teker hedef koymaya başlayacaklar. Böylece zincirin halkaları yavaş yavaş oluşacak. Arkasından
çok büyük başarılar elde edeceklerine
inanıyorum. Balıkesir’in kırsal bölgelerinde gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. Ben yapabildiysem, eminim
onlarda yapabilir. Oralarda da keşfedilmeyi bekleyen çok güçlü kızlarımız var.
Burada antrenörlerimize ve öğretmenlerimize de çok büyük görev düşüyor.
Çok iyi gözlemleyip, yetenekli olanları
spora yönlendirmeleri gerekiyor. Bu
şekilde hem şehrimiz hem de ülkemiz
başarıya doyacak.

www.balikesir.bel.tr

PANDEMI SÜRECINDE
ANTRENMANLARINIZI
YAPABILDINIZ MI?
KONDISYONUNUZU NASIL
KORUDUNUZ?
Pandemi sürecinde evden hazırlanmaya çalıştım. Evin bir odasını boşaltarak
tamamen kendime ayırdım. Birçok jimnastik aleti, halter gibi ihtiyaç duyduğum malzemeleri eve taşıdık. Bu şekilde evde hazırlanmaya çalıştık ama evde
de bir yere kadar hazırlanabiliyoruz.
Koşmamız gerekiyor aynı zamanda bir
temas sporu olduğu için mutlaka birine
dokunmamız gerekiyor. Bizim için çok
zor bir süreç. Evde yaptığım antrenmanlarla formumu korumaya çalıştım. Hala
müsabakalar var, giderken Koronavirüs
testi oluyoruz.
MÜSABAKALARA ÇIKMADAN ÖNCE
YAPTIĞINIZ BIR RITÜELINIZ VAR MI?
Müsabakalara çıkmadan önce yürüyüş
sırasında mindere çıkarken dua ediyorum. Zaten elimden geldiği kadar
çalışmışım, takdir Allah’tan diyorum.
“Allah’ım elimden geleni yaptım, sen
sırtımı yere getirme.” diyorum.
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KAZDAĞLARI’NA
CAM SEYIR TERASI
Kazdağları’nın 836 rakımlı
Şahinderesi Kanyonu’na yapılan seyir
terasında inceleme yapan Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
“Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa
edilen bu terasla Kazdağlarımızın;
zenginliğini ve güzelliğini en iyi
şekilde tanıtacağız.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları’nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu’na yapılan seyir terasında
incelemelerde bulundu. Tarım ve
Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
işbirliğinde bölgeye kazandırılan
seyir terasıyla bölge turizminin
güçlendirilmesi ve dört mevsim
boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor.
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SAĞLIKLI VE UZUN
YAŞAM ŞEHRİ
Çalışmalarda sona gelinen seyir
terasında incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini, seyir
terasının da bu kapsamda önemli
bir adım olduğunu ifade etti. Balıkesir’in konumu, ulaşım olanakları,
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doğası, yöresel lezzetleri, turizmi,
tarihi ve kültürel değerleriyle herkesin beklentisine cevap verebilecek sağlıklı ve uzun yaşam şehri
olduğunu belirten Yılmaz “Şehir
olarak hepimizin tek bir hedefi var
o da Balıkesir’in marka değerini
daha yükseğe taşımak. Bunun için
kapsamlı güç birlikleri yapıyoruz.”
dedi.
DOĞAL DOKUYA UYGUN
Seyir terasının bölgedeki turizme
hareketlilik getireceğini belirten
Başkan Yücel Yılmaz “Burası, ziyaret edenlere Kazdağları’nın muhteşem güzelliklerini sunacak, seyir
zevki yüksek güzel bir yer haline
geldi. Doğal dokuya uygun bir
şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağlarımızın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız.”
açıklamasında bulundu. Başkan
Yılmaz ayrıca projeye emek veren
herkese teşekkür etti.

SAHILLER
YAZA HAZIRLANIYOR
291 kilometrelik kıyı şeridinde 31 Mavi Bayrağın dalgalandığı şehirde proje ve yatırımlarıyla sahilleri cazibe merkezi haline getiren Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi; 365 gün turizm imkânı sunan bir Balıkesir için çalışıyor.

31 MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR
31 Mavi Bayrağın dalgalandığı sahil
bölgelerini daha modern hale getirerek sunduğu olanakları artırmayı

amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleme çalışmaları
kapsamında sahiller yenilenen görünümleriyle; yeşil alanlarla denizin
buluştuğu, farklı yaş gruplarından insanların hem eğlenip hem dinlendiği
hem de spor yapabildiği birer yaşam
alanına dönüşüyor.
4 MEVSİM TURİZMİ YAŞATAN
ŞEHİR
Balıkesir sahillerinin kültürel ve sportif aktivite alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dekoratif aydınlatmaları ve
peyzaj düzenlemeleriyle yepyeni görünüm kazanarak birer cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz “Turizmiyle kalkınan bir Balıkesir hedefimiz var. Bu doğrultuda 365

gün turizm imkânı sunan, 4 mevsim
turizmi yaşatan bir Balıkesir için çalışıyoruz.” dedi.
“ON YILLARIN İHTİYAÇLARINI
GİDERİYORUZ”
Kıyı turizminden termal turizme, doğa
turizminden kültür turizmine kadar
Balıkesir’in turizmde potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu kaydeden
Başkan Yücel Yılmaz “Büyükşehir
olarak şehrimizin mevcut potansiyelini harekete geçirecek, dünyaya tanıtacak işlerin altına imza atıyoruz. 291
kilometrelik sahil şeridimizin hemen
her noktasında çalışıyor, on yılların
ihtiyaç duyduğu dokunuşları gerçekleştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.
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Şehrin turizm kenti kimliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, 291 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinin daha
etkin, daha verimli ve daha estetik
kullanımını sağlayacak proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Edremit Altınkum
ve Güre’de yaptığı sahil düzenleme
çalışmalarının benzerini bu yıl da Ayvalık Maliye Kampı, Edremit Altınkum
2. Etap, Edremit Akçay ve Avşa Adası
Yiğitler Mahallesi’nde gerçekleştiren
Büyükşehir, sahilleri kentin cazibe
merkezleri haline getiriyor.
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BALIKESIR ITFAIYESI
GÜÇLENIYOR

OCAK - MART 2021

Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiyesi, etki
alanını genişletiyor. Yangınlara
daha hızlı ve etkili müdahale
edebilmek için donanım ve
istasyon sayılarını artırarak;
Bigadiç ile İvrindi’ye yeni modern
ve afetlere dayanıklı binalar inşa
ediyor.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, her geçen gün
donanımını artırmayı sürdürüyor. Eğitimli ve kalifiye personelinin yanı sıra;
son teknoloji ekipmanlarla modern
binalarda hizmet veren Balıkesir İtfaiyesi, 20 ilçenin tamamında 40 istasyon 694 personel ile çalışmalarını 7/24
aralıksız olarak sürdürüyor. Bigadiç
ile İvrindi’ye modern yeni ve afetlere dayanıklı itfaiye binalarının inşasını
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021
yılı içerisinde binaları tamamlayacak.
Büyükşehir, bunların yanı sıra; Balya,
Gömeç, Dursunbey ve Gönen İtfaiye
istasyonlarında da belli bir plan dâhilinde yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatacak.

DURSUNBEY’E YEŞİL İTFAİYE
Ayrıca Dursunbey’de, çevreye uyumlu yeşil bina teknolojilerine uygun bir
tesis inşa edilmesi planlanıyor. Balıkesir’de bir ilk olacak yeşil bina teknolojisiyle yapılacak tesis için yer belirlendi,
yakın zamanda projesi için çalışmalar
başlatılacak. Sürdürülebilir çevre politikasına sahip, kurulduğu araziyi en
verimli şekilde değerlendiren, geri dönüşümlü yapı malzemelerini kullanan,
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen, ısıtma-soğutma ve aydınlatmada
az enerji harcayan, gün ışığından uygun şekilde yararlanan, katı atık yönetimiyle daha az atık üreten yeşil bina
konseptine uygun olarak yapılacak
tesisin çevreye verilen zararı azaltması
hedefleniyor.

ÇÖZÜMÜN ADRESI
BÜYÜKŞEHIR
ÇAĞRI MERKEZI
rüşen Büyükşehir Belediyesi; bin 178
personel ve 475 araçla; kar küreme,
tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız gerçekleştirdi.
YOLDA KALANLARIN
İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Son 83 yılın rekoru 41 santimetre olarak açıklanan kar yüksekliği ve zorlu
koşullara rağmen ana arterlerde büyük bir çabayla çalışan Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, çağrı merkezine
gelen talepler doğrultusunda yolda
kalan vatandaşların kumanya ve yakıt
gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı. Yoğun
kar yağışının yaşandığı 3 gün boyunca
3 bin 714 aramaya cevap veren çağrı
merkezi, şehir dışından da yol durum
bilgisi almak isteyen vatandaşlar tarafından yüzlerce arama aldı. Bu süreçte
talep eden vatandaşlarla güncel yol
durum bilgileri paylaşıldı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Çağrı Merkezi, vatandaşların
talep ve şikâyetlerini ilgili
birimlere aktarmaya ve iş
takibini gerçekleştirmeye devam
ediyor. Yıllar sonra yaşanan
yoğun kar yağışında da çözüm
arayan vatandaşların aradığı
numara 444 40 10 oldu. Yoğun
kar yağışının yaşandığı 3 günde
çağrı merkezi 3 bin 714 aramayı
cevapladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 7 gün 24 saat
görev başında 444 40 10 numaralı
hattın ucunda aramalara cevap veren
Büyükşehir Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri ve şikâyetleri
kayıt altına alarak ilgili daire başkanlıklarına, ilçe belediyelerine veya kurumlara aktarıyor. Vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı bir şekilde yaklaşan
çağrı merkezi personeli, kayıt altına
aldığı taleplerin takibini yaparak işlerin yapılıp yapılmadığının kontrolünü
sağlıyor. Sosyal medya ve Whatsapp
İhbar Hattı üzerinden gelen talepleri
de cevaplandıran çağrı merkezi, etkili olan kar yağışında da vatandaşların
çözüm aradığı numara oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
hava tahmin raporuna göre kar yağışı
öncesi tüm tedbirleri alarak ilçe belediyeleriyle de gerekli hususları gö-
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KADIN GIRIŞIMCILERE
YONCA DESTEĞI
Kadın istihdamına ve kırsal kalkınmaya oldukça önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen
Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne yonca desteğinde bulundu.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kadın
istihdamına ve kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2013 yılında
kadın girişimciler tarafından kurulan
Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, yonca
desteğinde bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
projesi kapsamında sürü yönetim
sertifikası bulunan kooperatif üyesi
25 kadına; 15 koyun ve 1 koç desteğinde bulunuldu. 3 yıl boyunca devam
edecek projeyle toplamda 75 kadına
istihdam sağlanacak. Projenin desteklenmesi, sürdürülebilir hale getirilmesi
ve çoğaltılması için kadınlar her yıl sisteme birer dişi kuzu verecekler. Böylelikle yeni kadın girişimcilerde sisteme
dâhil olabilecek.
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DESTEKLER SÜRECEK
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça “Başkanımız
Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, Gönen Tuzakçı ve Hasanbey Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi’ni desteklemek için yonca
teslim ettik. Bu vesileyle tesislerini de
ziyaret etme ve inceleme fırsatımız
oldu. Gerçekten çok güzel ve anlamlı
bir hizmetleri var. Biz de onlara hem
yem desteğini devam ettirip hem koyun de desteğinde bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.
KADIN DOSTU BELEDİYE
Bu desteklerin kendileri için oldukça
önemli olduğunu belirten Gönen Merkez Hasanbey Tuzakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Berrin

Yetkin Var “Koyunculukta en önemli
şey yem girdisinin azaltılmasıdır. Bütün
bu destekler için, yapılan kolaylıklar
için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere tüm
çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür
ediyorum. Herkesin desteği için, kadın
dostu oldukları için çok teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

BÜYÜKŞEHIR, KADIN MUHTARLARIN
EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ’NÜ
KUTLADI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla kadın muhtarları kahvaltıda bir araya getirdi. Sosyal mesafe kurallarına
riayet edilerek gerçekleştirilen
kahvaltıya, kadın muhtarların
yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Büyükşehir
Belediyesi ile iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel
Müdürlüğünde (BASKİ) görev
yapan kadın daire başkanları
katıldı. Bu anlamlı günde hatırlandıkları için teşekkür eden
kadın muhtarlar, mahalleleriyle
ilgili taleplerini de dile getirerek istişarelerde bulundular.

“KADINLARIMIZI
ÖNEMSİYORUZ”
Bu günün dünyadaki tüm
emekçi kadınlara ithaf edildiğini söyleyen Genel Sekreter
Yardımcısı Hüseyin Deniz “Bu
anlamlı günü, ilimize bağlı 40
kadın muhtarımızla ve kadın
daire başkanlarımızla geçirdik.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın sağladığı
imkânla bir aradayız. Hayatı
kolaylaştırmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak coğrafyamızın tamamında güzel işler
yapmaya gayret ediyoruz. Kadınlarımız, ne kadar aktif olursa, sahada olursa sorunların
çözümü noktasında yardımcı
olurlarsa işler daha kolay yapılıyor. Kadınlarımızı önemsiyo-

ruz, sorumluluklarının artmasını, görevlerinin çoğalmasını
istiyor ve özellikle destekliyoruz. Çalışan emekçi kadınların
gününü tebrik ediyorum.” diye
konuştu.
“KADINA DEĞER
VERDİĞİNİZ MÜDDETÇE
BAŞARACAKSINIZ”
Kadın muhtarlara, Başkan Yücel Yılmaz’ın selamını ileten
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı
Elvan Bahar Göktepe “Kadına
değer verdiğiniz müddetçe
başaracaksınız ama bunun için
kadının kadına destek olması
lazım. Dünya Emekçi Kadınlar
Günümüzü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
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Balıkesir
Büyükşehir
Belediyesi, 20
ilçede görev yapan
40 kadın muhtarı
bir araya getirerek
8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü
kutladı. Sosyal
mesafe kurallarına
riayet edilerek
gerçekleştirilen
programda
kadın muhtarlar,
mahalleleriyle
ilgili konularda
istişarede
bulundular.
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BALIKESIR’IN DEĞERLERI
TASARIMLARA YANSIYACAK
Balıkesir’in; tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan öğeler,
tasarıma dönüşecek. Balıkesir Kent Konseyi koordinesinde
Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
işbirliğiyle “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” adıyla, Balıkesir
temalı ürün tasarım yarışması düzenleniyor.
Balıkesir Kent Konseyi öncülüğünde,
Balıkesir Üniversitesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle; geleneksel sanatları, zanaatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini
yansıtan Balıkesir temalı ürün tasarım
yarışması düzenleniyor. Balıkesir’in;
tarihini kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü, şehir kimliğini yansıtan
geleneksel formların; özgün ve çağdaş
tasarım uygulamalarıyla harmanlanarak günümüze taşınması amacıyla düzenlenen “Tasarımınla Balıkesir’i Anlat”
yarışmasına başvurular, 12 Nisan’da
başlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen
vatandaşlar, 23 Nisan’a kadar tasarımlarının dijital halini (yarisma@balikesirkentkonseyi.org) e-posta adresinden,
Balıkesir Kent Konseyi’ne ulaştırabilecekler.
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ÜRÜNLER, BALIKESİR’İN KİMLİĞİNİ
TEMSİL EDECEK
Yarışmaya katılacak ürünlerin tasarımında Balıkesir’in; tarihi, etnografik,
mitolojik, arkeolojik, coğrafi, mimari,
tarım, hayvancılık ve gastronomik ögeleri gibi şehir kimliğini temsil edecek
nitelikte, seri üretime uygun, çağdaş
tasarım ile uygulama tekniklerinin kullanılabileceği yorum ve tasarıma sahip
olması gerekiyor. Ayrıca şehrin tarihine ve kültürüne bağlı kalınarak mermer, taş, ahşap, bakır, deri, cam, kâğıt,
kumaş, seramik, keçe ve pamuk gibi
ürünler kullanılmasının yanı sıra yardımcı alternatif olarak metal ve plastik
gibi ürünler kullanabilecekler.
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YEREL ÜRÜNLER MARKALAŞACAK
Balıkesir’in yerel ürünlerinin markalaşmasını sağlayarak tanıtımına katkıda
bulunmak amacıyla düzenlenecek yarışmada; birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin,
üçüncüye 7 bin 500 ve mansiyona layık görülen 3 kişiye de 2 bin 500’er lira
para ödülü verilecek.

MARMARA ADASI’NA
‘JALE ÖZKEN MARMARA MÜZESI’
AÇILACAK
DENİZ MÜZESİ OLACAK
Başkan Yücel Yılmaz da restorasyon
yapılan binada yaptığı açıklamada
“Marmara’nın çok büyük değeri olan
bu tarihi binayı şehrimize müze olarak kazandırıyoruz. Burayı amforaların
gösterileceği bir deniz müzesi olarak
hayata geçireceğiz. Bölge turistin çok
geldiği bir yer. Yöremize ait tüm değerlerin sergilenebileceği bir deniz
müzesi olacak. Bu binayı tahsis olarak
devraldık, alanın restorasyonunu yapıyoruz. İlçe Belediye Başkanımızla da
çevre düzenlemesini, orijinal Marmara
mermeri ile yapacak. Bu bina birçok
insanın gelip görmek isteyeceği güzel
bir müzeye dönüşecek.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, Marmara Adası’na
ziyarette bulunarak “Jale Özken
Marmara Müzesi” olarak halkın
kullanımına sunulacak olan tarihi
hükümet konağını inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, 100 yıllık tarihi Hükümet
Konağı’nda; Büyükşehir Belediyesi ile
Marmara Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü restorasyon çalışmalarını Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Tarihi Hükümet Konağı, envanterlerini bağışlayan Avni Özken’in rahmetli
eşi Jale Özken’in adıyla “Jale Özken
Marmara Müzesi” olarak hizmete açılacak. Müze çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Aksoy “Şu
anda Marmara merkezi tarihi 100 yıllık
Hükümet Binasının önündeyiz. Restorasyonu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatları ile yapılmaya başlandı.”
dedi.
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BILIM TIR’I
YOLCULUĞUNA BAŞLADI
“Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi kapsamında 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım
başta olmak üzere birçok eğitimin verilebildiği Büyükşehir Belediyesi Bilim TIR’ının ilk durağı Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu oldu.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bilim TIR’ı yola çıktı. 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik
kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere; çevre ve afet bilinci, su kullanımı,
drama, satranç, müzik eğitimlerinin
verileceği “Mobil Robotik Kodlama
ve 3D Tasarım
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Atölyesi” projesi, Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu’ndan başladı.
Gençlerin geleceğe daha teknolojik
donanımlarla hazırlanmaları, çağın
gelişen ihtiyaçlarına cevap veren ve
yeteneklerinin farkına vararak geliştirmek için çalışan bireyler haline gelmeleri amacıyla yola çıkan Bilim TIR’ıyla,
merkezin imkânları kırsal mahallelerdeki okullara taşınarak öğrencilere bilimi sevdirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğünce finanse

edilen; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Genç İşadamları Derneği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde
hayata geçirilen proje 10 ay sürecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal
mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Halalca İlk ve Ortaokulu’nda
öğrencilerle buluşan “Mobil Robotik
Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” 10
ay boyunca 10 ilçede belirlenen kırsal
mahalle okullarında okuyan binlerce
öğrencinin ayağına bilimi götürecek.
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Dr. Serpil KARA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
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İKİNCİ
BEYİN Mİ
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?

Bağırsağımız gerçekten denildiği gibi ikinci beynimiz mi? Peki ikinci beynimiz ise duygularımızı
ve davranışlarımızı kontrol edebilir mi? Boşaltım yaptığımız, okullarda bize bir boruya benzetilerek anlatılan bu organ aslında bizim yaşamımızı nasıl etkiliyor bir bilsek, bağırsak sağlığımızı
korumanın hayati önemini öğrensek eminim hepimiz ayrıca özen gösteririz.
Kalın bağırsak içinde milyonlarca bakteri bulunuyor desek yanlış olmaz. Biz, insanlığın bu bakterilerle yaşam var olduğundan beri mutlu bir ilişkisi var. Bağırsağımızda yaşayan bakteri sayısı
kendi hücrelerimizin 10 katı kadar ve ağırlıkları 1-2 kg arasında değişebiliyor. Bazı genetik
benzerliklerimiz bulunan bu bakteriler ile sürekli metabolik ve genetik etkileşim halindeyiz.
Bağırsak florası böylesine büyük bir oluşumken yaptığı etkilerin karaciğerimizin metabolik
olayları kadar önemli ve etkili olmasını yadırgamamalıyız. Peki, karaciğerimizi korumak için
hepimiz beslenmemize özen gösterirken, bağırsak alışkanlıklarımızın düzeni için ekstra bir
çaba göstermememizin sebebi ne olabilir? Genetiğimizin değişmesinden son derece tedirginken ve son zamanlarda Covid-19’dan dolayı hepimizin hali ortadayken biz neden
mevcut yapımızı korumak için asıl yapabileceklerimizi yapmıyoruz?
Belki de bunun kökeninde bağırsağımızdaki bakterilerden ve neler yapabileceklerinden haberdar olmamamız yatıyordur, kim bilir belki de kendisi küçük etkisi devasa bu bakterileri küçümsüyoruzdur. Sizleri ikinci beynimiz
ba ğ ı rs a ğımız ve mikrobiyata denilen
ciddi anlamda metabolik olarak aktif bakteri topluluğumuz ile kısaca tanıştırmak ve
bu tanışma sonucunda hepimizin yiyip içtiklerimize ayrıca
önem göstermemizi umuyorum.
Dünyanın sürüklendiği iklim değişikliği senaryolarını aslında kendi
içimizde de yaşıyoruz. Mevcut kalın
bağırsak bakteri sayımız azaldı; evde
fermente gıdalar (ev yapımı yoğurt, turşu
gibi) tüketmek yerine sanayi üretimi gıdalar,
fast food denilen yiyecekler tüketiyoruz, atalık
buğday ununun yerini ise genetiği değiştirilmiş
buğdaylardan yapılan unlar aldı. Dünyada hızlı büyüyen nüfusun bedeli olarak sanayide üretimi, tarımda verimliliği artırabilmenin yolları araştırıldı ve bulunan
en iyi yol (!) tarım ürünlerinin genetiği ile oynamak oldu.
Tarımda üretim arttı, sanayi ürünleri çeşitlendi bu sonucun
bedelini ödemek de sağlığımızdaki ve iklim değişikliğindeki
etkiler ile bize düştü.
Burada amacım felaket tellallığı yapmak yerine gerçekleri anlatabilmek. “Human Microbiome Project” adlı çalışmada avcı topluluklar ile batı topluluklarının bağırsak floraları incelendiğinde ne
yazık ki batı toplumunun floralarının yetersiz kaldığı gözlenmiş. Bu
çalışmanın sonucu etrafımızda neden kabızlık, gastrit, insülin direnci,
diyabet, hipertansiyon, depresyon gibi psikolojik bozukluklar gibi vakaların arttığını gösteriyor. Hatta yapılan bazı araştırmalarda otizm ben-

zeri bulguların kaynağının mikrobiyata olduğu tahmin ediliyor. Metabolik olarak aktif
olması gereken mikrobiyatamız artık asıl etkisini gösteremez hale geldiği için; bizim
dost bakterilerimizin yerini son derece agresif düşman bakteriler alıyor; sonuçta hazımsızlık, gaz şikayetlerinden başlayarak diğer hastalık belirtileri bizlerde görülmeye başlıyor. Ve bu hiç de dost canlısı olmayan bakterilerle yaşamımız öyle bir hale
geliyor ki onlar ile yaptığımız genetik alışveriş sonucu bu hastalıklar genlerimize
kodlanıyor ve çocuklarımıza genetik miras olarak kötü bir yatırım yapmış oluyoruz. Bir gün tüm bu olanlardan habersiz hastaneye gittiğimizde karşımıza
hastalıklarımızın sebebi olarak genetiğimiz çıkıyor.

KONUNUN ÖZETI…
Her bakterinin bir ömrü var biz dostumuza kapımızı açmışız, güzel dostluklar edinmişiz harika ama
dostumuza bir yemek ikram etmezsek o bizimle
kalmaz tabii ki... İlk önce bağırsak bakterilerimizi
çeşitlendirelim, sonra onlara güzel besinler verelim
ve en sonunda vücudumuza aldığımız her besinin
kıymetini bilelim ki yaşadığımız süreç boyunca hastalıklara karşı savunma sistemimiz güçlü dursun.
Bunun için gıda takviyesi alırken bir hekim gözetiminde
bu olaya başlamak ve hastalıklarımızı bunula beraber takip etmek bizler için daha yararlı olacaktır. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ‘ün de dediği gibi ‘Beni, Türk hekimlerine
emanet ediniz.’
Bol çeşit mikrobiyatalı sağlıklı günler dilerim.
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PEKI, BIZ NEREDE HATA YAPTIK?
Bana danışan hastaların çoğunun daha önce takviye gıda olarak probiyotik kullandığını (hayatında en az 1 kere) ama bıraktığı andan itibaren
hastalık semptomlarının geriye gelmiş olduğunu görüyorum. Çünkü dışarıdan alınan destekler eğer çoğalmaları için gerekli ortam sunulmazsa vücudumuzda 2-3 hafta kadar yaşayabiliyorlar. Prebiyotik lifler probiyotik bakterilerin çoğalması ve onların bağırsağımızda işlevsel hale
gelmesi için çok önemli kaynaklardır. Eğer sağlıklı bağırsaklarımız olsun
istiyorsak probiyotik+prebiyotik beraber kullanmalıyız. Probiyotik desteği alarak bağırsağımıza dost bakterileri yerleştiriyoruz ama aldığımız
probiyotiğin bakterilerin daha sonra çoğalması için gerekli besinlerinin
(yani inulin, oligofruktoz, beta glukan gibi prebiyotiklerin) var olup olmadığını kontrol etmiyoruz.
Hayatı boyunca hiç takviye gıda olarak probiyotik kullanmayan hastalar
ise evde kefir içerek bağırsak sağlığını korumaya çalışmış ancak paketli
gıdalar ve fast food yiyecekler beslenmesinin temelinde yerini korumuş;
doğal olarak bağırsak sıkıntıları da kendisine misafir olmaya devam etmiş. Bu süreci doğru yönetebilmek için beslenmemize çiğ sebzelerden
zengin, baklagilleri eksik olmayan bir program ile devam edelim, fast food
yiyeceklerden ve paketli gıdalardan uzak duralım ki mikrobiyatamız bozulmasın, bağırsak sağlığımız korunsun,.
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BÜYÜKŞEHIR’IN ARI YETIŞTIRICILIĞI
KURSUNA YOĞUN TALEP
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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de arıcılığın bilimsel olarak yapılabilmesinin önünü açmak amacıyla Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursları
düzenlemeye devam ediyor. Yoğun talep nedeniyle iki grup olarak açılan kurslarda bu yıl içerisinde 135 kursiyere eğitim verilecek.
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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de
arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam
ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde
yaşayan vatandaşların arıcılık konusunda teşvik edilmesiyle ek gelir
sağlamalarını amaçlayan Büyükşehir
Belediyesi; üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bilinçli arı
üreticisi sayısının artırılması hedefiyle
Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği
Kursları düzenliyor. Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı ile Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında
pandemi kurallarına riayet edilerek
düzenlenen kurslara yoğun talep olması sebebiyle iki grup oluşturuldu.

Haftanın iki günü toplamda 72 saat
sürecek olan eğitimlere, 135 üretici katılacak.
BAL ÜRETİMİNİN
İNCELİKLERİNİ ÖĞRENECEKLER
Kurs süresi boyunca arıcılık ürünlerinin üretilmesi ve işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi
hakkında alanında uzman eğitmenler
tarafından, yeni arıcılara bal üretiminin
püf noktalarını anlatılacak. Bal üretmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri,
mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı
ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında da eğitimlerin

yanı sıra doğanın dengesinin korunmasına da katkı adına verilen eğitimler
tamamlanarak sınav sonrası başarılı
olanlara sertifikaları verilecek. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler,
Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kaydolarak destek ve teşviklerden de yararlanabilecekler.
Eğitimler ile katma değeri yüksek olan
arı zehri, arı sütü, polen, propolis vb.
ürünlerin nasıl üretileceği, ne şekilde
alınacağı ve nasıl muhafaza edileceği
uygulamalı olarak öğrenecek kursiyerlerin ileride üretime geçmesiyle,
Balıkesir balının bilinirliğinin artırılması
hedefleniyor.

KENT ESTETIĞI KURULU
OLUŞTURULDU

Estetiği kent kültürü olarak ele alıp
akademik bilgi, teknik doküman ve
uygulama pratikleri üreterek Balıkesir’i ortak akıl ilkesiyle yönetmeyi
benimseyen Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Kent Estetiği Kurulu’nu
kurdu.
Şehir sınırları içerisinde yer alan
tarihi, kültürel ve doğal değerlere
uygun kaliteli bir mimari ve fiziksel
çevrenin elde edilmesinin sağlanması amacıyla kurulan Kent Estetiği Kurulu ilk toplantısını, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirdi.
ORTAK KARAR, ORTAK İRADE
Balıkesir’in kent kimliğinin korunması ve geliştirilmesini hedefleyen

Kent Estetiği Kurulu ile bir araya
gelen Başkan Yücel Yılmaz “Bir
yandan bu şehrin kimliğini ve tarihini korurken diğer yandan da yaşamaktan keyif alınan, sakinlerinin
mutlu ve huzurlu olduğu bir şehir
inşa etme gayretindeyiz.
Bunu yaparken birlikte alacağımız
kararlar ve sergileyeceğimiz ortak
irade Balıkesir adına faydalı neticeler verecektir.” açıklamasında bulundu.
GÜÇ BİRLİĞİ DEĞER KATACAK
Kent Estetiği Kurulu’nu önemsediğini ifade eden Başkan Yücel
Yılmaz “Şehre baktığımızda ne
görmek istediğimizi birlikte hayal
edelim. Bizler teşvik eden, kucakla-

yan, yapıcı, yapılacak işlerde sonu
öngörebilen bir organizasyon arzu
ediyoruz. Kurmuş olduğumuz bu
güç birliğinin şehre güzel yansıyacağı kanaatindeyim.
Bu ortak çaba, birlikte çalışma irademiz sürdürülebilir bir Balıkesir’in
de yol haritası olacaktır. Umuyorum ki bu güç birliği Balıkesir’imizin
değerine değer, güzelliğine güzellik katar.” dedi.
Kent Estetiği Kurulu ikinci toplantısında ise; Zağnos Paşa Cami ve yakın çevresinde yapılması planlanan
yenileme çalışmaları, Kazım Özalp
Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Turan
Caddesi Cephe Düzenleme çalışmaları gibi konuları görüştü.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, katılımcı şehir yönetim
anlayışına yeni bir nefes olacak Kent Estetiği Kurulu’nu
oluşturdu.
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EGZOZ GAZINDAN
ZARAR GÖREN AĞAÇLAR
YENILENIYOR

YEŞIL ALAN
SULAMALARINDA
YÜZDE 50
TASARRUF
Park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması ve sürekliliğin
sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi; otomatik sulama sistemleri ve az su
isteyen bitki, çiçek dikimiyle sınırlı su kaynaklarının verimli
kullanılmasını hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir genelinde deforme olmuş, ömrünü
tamamlamış veya tamamlamak üzere olan ağaç ve bitkilerin sökümünü
yaparak yeniden hayat bulmaları için üretim seralarında rehabilite ediyor.
Yerlerine egzoz gazına dayanıklı ağaçların dikimi gerçekleştiriliyor.
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Egzoz gazının fotosenteze engel olması nedeniyle; form
bozulması, gövde deformasyonu yaşayan ve böceklerden zarar görerek ömrünü tamamlamış veya tamamlamak
üzere olan ağaç ve bitkilerin sökümü, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. İl genelinde çalışma başlatan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından; Bandırma Caddesi, Çengel Caddesi, Savaştepe
Caddesi ve Rüzgâr Caddesi refüj ve orta refüjlerde ağaç
sökümü gerçekleştirdi. Sökülen ağaçlar, Büyükşehir Belediyesi’nin serasında saksılara dikilerek bakım ve onarıma
alındı. Yeniden hayati fonksiyon kazandırılacak olan ağaçlar ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde kullanılacak.
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ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Sökülen ağaçların yerine ülkemiz doğal türü olan, asırlık
ağaç olarak nitelendirilen Doğu Çınarı, her zaman yeşil
özelliği ile yaz kış Balıkesir’e yeşili kazandıracak Leylandi
ağacı ve hoş kokusu ve güzel görünümüyle ıhlamur ağaçlarının dikimi gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde
çalışmalara devam edilecek.

Yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi kuran
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde de otomatik sulama sistemini
yaygınlaştırıyor. Arazözle sulama yerine otomatik
damla sulama ve yağmurlama sulama sistemlerini
yaygınlaştırarak su tasarrufu sağlayan Büyükşehir
Belediyesi, sulama yapılan; yol kenarları, refüjler,
orta refüjler, park ve bahçeler ile mümkün olan her
alanda bu sistemleri kurarak kent genelinin yüzde
90’ında bu sistemleri kullanıyor. Böylelikle yüzde
50’nin üzerinde tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını daha planlı ve
sistemli bir şekilde gerçekleştirebilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyor.
MERKEZİ KONTROL SİSTEMİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, alanlardaki otomatik
sulama tesisatlarının tek bir noktadan kontrol edilebilmesini sağlamak amacıyla “Merkezi Kontrol Sistemi” kurulması için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

HEM ESTETIK
HEM DE GÜVENLI ALANLAR
KAZANDIRILIYOR

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yolu üzerinde bulunan 6 bin 120
metrekarelik atıl alanda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Estetik bir
görünüm kazanan atıl durumdaki bölge hem dinlenme alanı oldu hem de
vatandaşların yola geçişini güvenli hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yeni
İzmir Yolu’nda atıl durumda olan 6
bin 120 metrekarelik alanda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. 5
bin 120 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanan bölgenin, bin metrekaresine taş döşemesi yapıldı. Bitki
dikimi, çim serme ve çevre aydınlatması kurulumunu tamamlayan
ekipler, üst geçide ulaşmak isteyen
vatandaşların zorluk yaşadığı iki
ayrı yere de merdiven yaparak iniş
çıkışları güvenli hale getirdi. Düzenleme çalışmalarının ardından alana;
çatılı piknik masaları, piknik masası,
banklar ve çöp kovalarının montajı
yapıldı.
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Geçmişten Geleceğe Kültürel Mirasımız

TÜRK EL SANATLARI
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Anadolu’ya göç eden yarı göçebe ve yerleşik Türk toplulukları beraberlerinde büyük
bir kültür potansiyelini de getirmişlerdir.
Türkler, Anadolu’ya geldiklerinde zengin
bir süslemecilik ile karşılaşmışlardır. Geldikleri bu çevrede; Rum, Ermeni, Arap,
Acem ustalarla beraber çalışan Türk ustaları hem kendi hem de Anadolu kültürünün bu alandaki ürünlerinden yararlanmışlar ve yeni katkılarla Anadolu ve çevre
işlemeciliğini geliştirerek yeni boyutlara
ulaştırmışlardır.
Türk boylarının Anadolu’ya gelmeden
önce Asya’da yaşadıkları yörelerde yaptıkları ve çevrelerinde bulunan kültürlerle
gelişen işlemeler, Anadolu Türk işleme sanatının tarihî bir uzantısı olmaktadır. Ulaşılan bulgular, kullanılan gereç, uygulanan
teknik , seçilen konular, yapılan biçimlendirme ve renklendirme açısından Anadolu öncesi Türk işleme sanatının hangi kaynaklardan beslendiği, hangi aşamalardan
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geçtiği ve ulaştığı düzey konusunda bizlere
bilgi vermektedir. Bu bulgular arasında
Hun, Göktürk ve Uygur işlemeleri dik kat
çekmektedir.
Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk zamanlarında işlemenin varlığı çeşitli yazılı
kaynaklarda yer almaktadır. Bunlardan
Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı L ügat it Türk isimli kitabında iğne karşılığı
yiğne, yüksük karşılığı yüksek , iğne için
iplik büktürme karşılığı katturdu kelimelerini kullanarak işlemede kullanılan araç ve
gereçlere yer verildiği görülmektedir. (Yozgat,2008:19,20)
El sanatları insanoğlu var olduğundan
beri ihtiyaçlarına paralel olarak gelişmiştir. Başlangıçta ihtiyaçlar doğrultusunda
ortaya çıkan el sanatları, daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler
göstermiş, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel

özelliklerini yansıtır hale gelerek “geleneksel” vasfını kazanmıştır.
Yaşamın üç ana dönemi; doğum evlenme
ve ölüm çevresinde kümelenen âdetler, gelenekler, görenekler ve moda gibi kaynaklardan beslenen işleme sanatı önemli bir
yer tutmaktadır. İnsanoğluna ekonomik
yarar sağlaması, onun boş zamanlarını değerlendirmesine yardımcı olması ve iğne,
iplik gibi statü ayırmadan toplumun bütün sosyal dilimlerinde bulunabilen araç,
gereçlerle yapılabilmesi bu sanat dalının
yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur.
Sanat; kişiye öznel değerleri, birikimleri,
doğadaki güzellikleri, bulunduğu bölgenin özelliklerini aktarma olanağı vermesi
nedeniyle kentin kültürel kimliğini oluşturmaktadır. Kentimizin kültürel ve sanatsal
değerlerinden biri olan el işlemeciliği, geçmişten bugüne varlığını sürdürmüş, zaman
içerisinde en güzel örneklerini vermiştir.

Nursel SÜZANER KILIÇ

Geçmişten Geleceğe Kültürel Mirasımız

Yaşam farklılıkları özümleyebilme ve insanın temel özelliği olan
duyumsama ve farklı dizgelerde
hayal kurabilme zenginliği ile
anlam kazanır. Yaşamı tekdüzelikten kurtaran, anlamlandıran,
kimi zaman masalsı, kimi zaman
yalın gerçekçilikle yüzleştiren bu
sanatsal kreatif aynı zamanda
düşünsel dinamizm kaynağı sayılır. Bu dinamizm ağaç, hayvan,
bitki, deniz, bulut gibi nesneleri

her zaman görmekle kanıksanan
sanatsal bir formu biçim, renk ve
kurguya dönüştürmektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri
kadın başlıklarıdır.
Geçmişi Uygur Türklerine dayanan; Orta Asya Şaman geleneğinde kutsal hayvanlardan biri
sayılan “Ala Geyik” boynuzları gelin başlığımızın alegorisidir. Geyiğin boynuzları yeniden doğuşu
sembolize eder. Geyik, dünyadaki

Sözsüz İletişimin Dili “Motifler”
“Yusufçamı Gelin Başını” süsleyen Hayat Ağacı
formundaki motif, renk ve işlemeler, dilden dile;
gönülden gönüle günümüze aktarılarak kadının
sözsüz iletişim aracı olmuştur.
“Yusufçamı Gelin Başı” dallarındaki Hayat
Ağacı motifinde gizlenen mesaj ile anne gelin olan
kızına şöyle seslenir;
Kınalı ceylanım, Hayat ağacının üzerindeki kuşlar, zamanı gelince uçacak olan can kuşlarıdır.
Sen’inde uçma vaktin geldi, yeni evine kök salasın, çoğalasın, hanen bereketli olsun, seni sonsuz
evine uğurluyorum diyerek kızına sımsıkı sarılır.

pek çok toplumda olduğu gibi, Türk toplumlarında da kutsal ve
insanlara yardımcı olduğu için kötülük yapana uğursuzluk getirebileceğine inanılan bir hayvandır. Geyiğin kutsallığına, soyun
ataanası olması gibi pek çok arkaik özelliklerine inanıldığı bilinmektedir.
Hayat ağacı, ilk uygarlıkların mitoslarından sözlü, yazılı ve görsel kaynaklarla ilk ortaya çıktığı andan itibaren, toplumların geleneksel inanç ve uygulamalarında, kozmik, yaradılış ve doğumla
ilgili bağlantılarında ortak ve temel bir semboldür. Tüm çağlarda, pek çok sanat akımında, sanat dalında ve içinde yaşadığımız,
kolay iletişim ve bilgi edinmeye imkân veren bilişim çağında da
yer bulmayı başarmıştır.
Sındırgı, Yusufçamı Gelin Başı dallarında görülen süslemelerde sonsuzluğun simgesi Hayat Ağacı motifi kullanılmıştır. Kreatif yaklaşım ile betimlenen Hayat Ağacı tasvirinde gelin olan
kızın hanesine kök salması, bereketi, üremeyi ve evrensel döngüyü
sembolize etmektedir. Gelin başında kullanılan oyalar kadınının
kıvrak zekasını ve zengin iç dünyasını gözler önüne sermektedir.
Gelin başını çiçek bahçesine çeviren oyalar ayrı bir anlama bürünmüştür. Bu nedenledir ki, oya ve oyalı yazmalar sadece sanatsal
güzellikleriyle değil, her renginde bir duygu, her motifinde bir
anlam saklıdır; Sümbül aşkı, karanfil güzelliği, papatya saflığı,
nergis gönül acısı çekenleri, yeşil mutluluğu, mavi oya ise nazarlığı sembolize etmektedir.
Kaynak : Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü, T.C. MEB, Ağaç Motifleri, MEGEP El Sanatları Teknolojisi Türk
İşleme Sanatı, Ulak Bilge,2014,Cilt2,Sayı4,Sevgi Can Sargın,
Kostüm Arşiv: Kılıç Süzaner Nursel, Kaynak: Ağaoğlu Yıldırım, Eczacı,
Koleksiyoner, Sındırgı, - Süzaner Fatma Kesirven Mahallesi,- AKKAYA
Turhan Koleksiyoner, Balıkesir, - ULUDOĞAN Tekin, Koleksiyoner,
Balıkesir.

www.balikesir.bel.tr

“Sındırgı & Yusufçamı Gelin Başı”
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Burhaniye
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Antik Çağ’ın adalet, barış, sağlık ve
buluşma merkezi olan Burhaniye
“Zeytin Rivierası” olarak anılan Edremit Körfezi’nin şirin bir yerleşim merkezidir. Batıda Ege Denizi, kuzeyde
Edremit, güneyde Gömeç ve Ayvalık,
güneydoğuda da Bergama ile komşu
olan ilçe, kuzeyinde yer alan Kazdağları ile doğu ve güney doğusunda yer
alan Madra Dağı arasındaki verimli
topraklardan oluşan ova üstünde kurulmuştur.
Denizden ortalama yüksekliği 10
metre olan ilçenin Ege Denizi’ne 17
kilometre uzunluğunda kıyı bandı vardır. Bu kıyı bandında kilometrelerce
uzunluğunda ince ve temiz kumlu doğal plajlar yer almaktadır. Balıkesir-İzmir-Çanakkale yol ayrımı üzerinde bulunması, hem ulaşımı kolaylaştırmakta
hem de ilçenin turistik önemini artırmaktadır.
Altınoluk’la birlikte Burhaniye-Ören
“dünyanın oksijen çadırı” olarak adlandırılmaktadır. Burhaniye, kumsalının
ışıl ışıl parlamasından dolayı mitolojide
“Işık Sahili” olarak geçer. Hatta Tanrıça
Hera’nın, İda Dağları’ndan gelip, bu ışıl
ışıl kumsalda güzelliğine güzellik kattığı rivayet edilir.
Burhaniye’nin geçmişine yolculuk
edecek olursak bilinen ilk yerleşim
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yeri bugünkü İskele Mevkisi yakınlarında Anahor veya Pidasus adlarıyla anılan şehir ile başlar. M.Ö. 1443 yılında,
ilk kez Mysia bölgesi halkı tarafından
inşa edilmiş olan kent, Antik Çağ’da
Adramiytteion’a bağlı olarak kalmış ve
tarih boyunca Adramytteion ile birlikte anılmıştır. Adramytteion adı Lidya
Kralı Krezüs’ün kardeşi Adramys’ten
kaynaklanır. Adramys, savaşlarda harap olan kenti yeniden inşa ettirmiş ve
kendi adını vermiştir.
Edremit Körfezi’nin güneyindeki
Madra Dağı’nın eteklerinde, özellikle
de Burhaniye ilçesinde yoğun şekilde
karşılaşılan Kaya Sunakları, plan bakımından Antik Çağ tapınaklarından
farklıdır. Temel Antik dini merkezler,
tapınak yapılarını barındırırken; Kaya
Sunaklarının bulunduğu alanlarda ise,
en azından bugüne kalacak kadar
sağlam dini yapılara önem verilmemiştir. Bunun nedeni, Kaya Sunakları’nın temsil ettiği dinsel düşünüş
tarzının doğayla bütünleşmeyi gerektirmesi ve merkezinde bir Ana Tanrıçanın olduğu bu dinin, Ana Tanrıçayı
Kaya Sunağı ile özdeşleştirmesidir.
Kaya Sunakları, Cilalı Taş Devri’nden
beri var olan tanrılaştırılmış doğa ve
bereket inancının en güzel örnekleridir. Hisarköy Kaya Sunağı, Bahadınlı

Köy, Dedekaya, Anatanrıça Kült, Bahadınlı Köy İnkaya Mağarası, Börezli
Köy Fugla Tepe, Dutluca Köy Deliktaş
Kaya Sunağı ve Pelitköy Harmankaya
Mağarası bu konuda büyük tarihsel
önemi olan yerlerdendir.
Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin
edilen Şahinler Köy Camii; Türk-İslam
âleminde, içerisinde eski hat örnekleri
olmayan, buna karşın köy mezarlığı ve
çeşitli doğa ve meyve fresklerinden
oluşan süslemeli kubbesiyle çok ayrı
özellikte bir camidir. 1993-94 yıllarında
Vakıflar Müdürlüğü tarafından Kültür
Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu denetiminde restore ettirilmiştir.
Ören, temiz denizi, plajı ve yemyeşil
dinlenme tesisleri ile Ören, ilçe merkezinden denize doğru 4 kilometre
mesafede bulunmaktadır. Yalnızca tarihi değil aynı zamanda doğal sit alanı
olan Ören’deki asırlık palamut ağaçlarının, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak koruma altına alınması ile
“Yeşil Ören” kimliği de güvence altına
alınmıştır.
Tertemiz suyu ve ince kumu ile ünlenen Ören Plajı, 2000 yılından beri
bu ünün Avrupa Çevre Eğitim Vakfı
(Feee) tarafından verilen ve artık tüm
dünyada “Denize Girilebilirlik Ölçüt”

Yapmadan Dönmeyin:

Mavi bayraklı plajlarına gitmeden
Tarihi yapıları gezmeden
Yaylalarında yürüyüş yapmadan
Sahillerinde balık yemeden

www.balikesir.bel.tr

olan Mavi Bayrak ile tescil ettirmiştir.
Pelitköy, ilçenin güneyinde İzmir-Edremit karayolunun 2 kilometre içerisinde yer alan sahil
mahallesidir. Çok büyük bir bölüm zeytinliklerle kaplıdır. 12 kilometre sahil şeridi, yazlık konutları ve içilebilecek kadar temiz olduğu tespit edilen zeytinyağı ile birçok insanın tercih
ettiği yerdir Pelitköy.
Her yıl ocak - şubat aylarında yapılan “Pelitköy Zeytin ve Deve Güreşleri Festivali”nin
yaklaşık 200 yıl kadar bir geçmişi vardır. Müsabakalara yüzün üzerinde deve katılmaktadır.
Festival kapsamında halk konserleri ile deveciler gecesi görülmeye değerdir.
Taylıeli, Burhaniye’nin en şirin mahallelerinden bir tanesi. İskele’ye 1,5 km mesafede, körfeze hâkim bir tepede kurulu olan bu mahalle
“Taylı Baba’nın Köyü” olarak da anılıyor. Aynı
zamanda Kuzey Ege Bölgesi’nin 5 bin kişilik
kapasitesi ile en büyük amfi tiyatrosu Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanarak hizmete girdi.
Kuvayı Milliye Kültür Müzesi, Arkeolojik ve Etnografik olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Alt katta “Seramik Eserler ve Cam Eserler” bölümü bulunuyor. Arkeoloji bölümündeki eserlerin çoğunluğu Dr. Özkan Arıkantürk’ün koleksiyonuna ait eserlerdir. Adramytteion şehri
ve ona komşu olan çevredeki Antik kentlere ait
pek çok arkeolojik malzeme örneğini burada
görebilirsiniz.
Bizim Köy Müzesi (Hareketli ve Sesli Etnografya Galerisi), Nurdaş Yılmaz tarafından
Burhaniye ilçesinde Öğretmenler Mahallesi
yakınındaki E-87 Karayolu üzerinde 300 metrekare kapalı alana kurulan müzede sergilenen
hareketli unsurlar ve figürler marifetleriyle ziyaretçilerini etkilemektedir. Anadolu kültür ve
yaşantısının nostaljik unsurlarının birebir boyuttaki sesli ve hareketli mankenlerle canlandırıldığı bir etnografya galerisidir.
Anadolu’da köy odasından tutun el hızarı,
bileyici, su ile çalışan un değirmeni ve hayvan
sağımına varıncaya kadar çeşitli kültürel unsurların canlandırıldığı Bizimköy, Türkiye’nin
“İlk Sesli ve Hareketli Etnografya Galerisi”
olma özelliğini de taşıyor.
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Vefalı Yurt
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Tarihi, kültürü ve bereketli topraklarıyla Balıkesir’in kadim yerleşimlerinden
Kepsut’un, Misyalılar devrindeki adı
Hadri Anut veya Herun’dur. Kepsut’un
ise isim kökü olarak “Kes-bit” kesildiğinde hemen yerine yenisi yetişen
anlamına gelmektedir. Halk arasında
söylenen “Arabamın espiti dolaşalım
Kesbiti” türküsüne bakılacak olursa
isminin “Kesbit” ten geldiği varsayımı
daha doğrudur. Bir başka varsayım da,
(Kev-keb-i-sut) kelimesi “faydalı yıldız”
demektir.
1953 yılına kadar resmi yazışmalarda
“Kepsüt” ismiyle zikredilen ilçenin ismi,
bu tarihten itibaren bu şekliyle söylenmeye başlamıştır. Kelimelerden hangisi olursa olsun bölgenin verimliliğini
ifade ettiği bir hakikattir.
Osmanlı Dönemi’nde Bursa vilayetine
bağlı olan Kepsut, mülki teşkilatın kuruluşundan 1283 Rumi senesine kadar
Bursa’ya bağlı bir kaza olarak kalmış,
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1867’de nahiye olarak Balıkesir sancağına bağlanmıştır. 27.02.1953 tarih ve
6068 sayılı Kanunla 1.3.1953’de, idari
bakımdan bugünkü konumu olan Balıkesir iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.
Milli Mücadele döneminde ilk Kuva-yi Milliyecilerden olan Hasan Basri
Çantay, İngiliz temsilcilerinin kendisini
tutuklamak istediği dönemde “Vefalı yurt” dediği annesinin memleketi
Kepsut’un dağlarında saklanmıştır. O
günden sonra ilçe “Vefalı Yurt” olarak
anılmaya başlamıştı.
Kuzeyinde Susurluk, güneyinde Bigadiç, doğusunda Dursunbey, kuzeydoğusunda Bursa Mustafakemalpaşa
bulunan ilçenin yüzölçümü 894
kilometrekare olup, Balıkesir il merkezine uzaklığı 27 kilometredir.

Kepsut’un en ilgi çekici tarihsel özelliklerinden birisi Tarihi Ziraat Mektebi
binasıdır. Kepsut- Recepköy yolu üzerinde bulunan bir dönem askeri kışla olarak da kullanılan Kepsut Ziraat
Mektebi; mera ve arazisi, bağ, bahçe
ve fidanlıkları, laboratuvarları, tarım
araç ve gereçleri, tamirhanesi ile 1923
yılında göz kamaştıran bir okul olarak
açılmıştır. Osmanlı döneminde inşaa
edilen bina, Cumhuriyet döneminde
Türkiye’de bulunan ilk Ziraat Mektebi’dir.
Kepsut’un Tekke Işıklar Köyü’nde bulunan İne Bey Türbesi, Kepsut’ta en
çok ziyaret edilen tarihi mekânlardandır. İnebey, Yıldırım Beyazıt’ın Sancak
Bey’idir ve Ankara Savaşı’na katılmıştır.
Ülkemizde mağara turizmi açısından
yüksek potansiyel taşıyan mağaralardan bir tanesi de Kepsut’ta bulunmaktadır. Sınırları içerisinde 3 tane önemli
mağaraya sahip olan ilçede, en ilginç
oluşuma sahip mağara Ulupınar Mağarası’dır. Bükdere Mahal-

lesi’nin 2 kilometre kuzeyinde yer alan mağara;
490 m rakım,
10 m derinlik, 728 m uzunluktadır.
Kepsut’un Akçakertil Mahallesi’nin kırsalında
bulunan Kocain Mağarası, binlerce yıllık gizemi
ve ulaşılabilir noktalarının güzelliğiyle dikkat çekmektedir.
Serçe Ören Köyü’ne bağlı Elma Gediği’nde alabalık üretim çiftlikleri bulunmaktadır. Serçe Ören’i
12 km geçerek Dursunbey ve Kepsut sınırlarının
kesişim yerinde ulaşılabilecek bir doğal güzellik
olan Su Uçtu ise doğa yürüyüşü ya da piknik alanı için uygun bir yer arayanlara hoş bir alternatif
sunmaktadır.
Suçıktı Mesire Yeri, Kepsut Karahaliller Köyü’nün
4 kilometre doğusunda, su kaynağının olduğu
yemyeşil bir doğa harikasıdır.
Kepsut ilçesi hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu ve buna bağlı süt üretimi fazla olduğu için
süt ürünleri meşhurdur. Özellikle keçi peyniri ile
ünlüdür. Balıkesir, Türkiye’de yıllık ortalama 750
bin ton süt üretimi ile ilk iki sıranın içinde yer almaktadır. Genel olarak; pastörize süt, peynir,
tereyağ, yoğurt, ayran, kaymak, lor, krema gibi
süt ve süt ürünleri üretiminde oldukça ilerlemiş
durumdadır. Kepsut’un kırsal Bükdere Mahallesi’nde sadece buraya özgü küflü katık peyniri de
üretilmektedir.
Kepsut, Balıkesir’de Yörük kültürünün yaşandığı
ilçelerden biridir. Karakeçili Aşireti’ne mensup birçok köy de bu bölgede yer alır. Yine Ahmetalan Köyü, günümüzde Yağcıbedir halılarının
geleneksel yöntemle üretildiği nadir merkezlerdendir.
Son olarak Büyük İskender’in “ölümsüzlük suyu”nu aradığı rivayet
edilen Kepsut mağaraları, bölgeyi macera severler için son dönemde
oldukça popüler kılmıştır.

www.balikesir.bel.tr

Yapmadan Dönmeyin:
Tarihi Ziraat Mektebi’ni görmeden
Mağaralara gitmeden
İnebey Türbesi’ni ziyaret etmeden
Mysia yürüyüş yollarını keşfetmeden
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BALIKESİR TİRİDİ
Malzemeler :

• 1 çorba kasesi dolusu küçük doğranmış
özel tirit pidesi
• 5 iri parçaya ayrılmış kuzu budu
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• Kırmızı biber, tuz, karabiber,
• Doğranmış maydanoz
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Yapılışı :
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Öncelikle, fırınlarda bulunabilen ince pideler küçük küçük doğranır.
Kuzu eti 3 litre kadar su içinde, tuz ilave ederek kemiklerinden tamamen ayrılıncaya kadar haşlanır. Kevgir yardımıyla
et parçaları ayrı bir kaba alınır ve sıcak etler soğumadan didilir. Etin haşlama suyunun içine salça atılıp eritilir.
(Haşlama suyu çok fazla olmamalıdır.) Pideler bu suya atılıp yumuşatılır. Pidelerin hamurlaşmamasına dikkat edilmelidir.
Yumuşayan ekmekler tabaklara paylaştırılır. Üzerine didilmiş etler yerleştirilir. Kırmızı biberli tereyağı kızdırılıp
porsiyonların üzerine istenildiği kadar gezdirilir. En son doğranmış maydanoz ve karabiberle servise hazırdır.

Höşmerim

Malzemeler :
- 5 litre koyun veya inek sütü
- 1 çay kaşığı peynir mayası
- 250 gr irmik
- 2 kg şeker
- 5 yumurta sarısı

Yapılışı :
Süt süzüldükten sonra biraz ılıtılır. Peynir mayası ile ( 50 dk kadar ) mayalanır.
Mayalandıktan sonra peynir tülbentine koyularak süzülmesi sağlanır. Süzülen peynir
tencereye alınıp yumurta sarıları yedirilir. İrmik ilave edilerek orta hararetli ateşte
sürekli karıştırarak pişirilir. Pişirme esnasında çok koyulaşması halinde süzülen peynirin
suyu eklenebilir. 10-12 dk piştikten sonra şekeri ilave edilir. 10 dk da bu şekilde pişirilir
ve servis edilir.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir ve süt ürünleri deyince de akla ilk gelen tatlı tabiki “höşmerim”dir.
Höşmerim hakkında yöremizde anlatılan hikaye malumdur: Höşmerim hikayesi: rivayete göre askere giden evin erkeği
uzun yıllar vatani görevini yaptıktan sonra huzurla, sevinçle, evine döner. Fadime hanım canından çok sevdiği hayat
arkadaşını birden karşısında görünce çok sevinir. Yiğidine bir sofra kurmaya karar verir, fakat evde hazırda sunabileceği
yiyecek yoktur. Ne yapsam acaba diye düşünürken süzekte asılı taze peynir gözüne ilişir. Fadime Hanım peynirden bir şey
hazırlamaya karar verir. Taze peyniri hafif ateşte pişirmeye başlar. İçine yumurta sarısı, şeker ve irmik (un) katarak pişirir.
Fadime Hanım tencereye bakar, mis gibi kokuyor, göze de güzel gözüküyor; yaptığından memnun olur. Acaba yiğidi beğenecek
mi? Yaptığını yiğidine sunar ve biraz yemesini bekledikten sonra merakla “hoş mu erim. hoş mu erim?” diye sorar. Kocası
memnuniyetle “hoş hoş” diyerek Fadime Hanım’ı takdir eder. Balıkesir’in bu meşhur tatlısının hikâyesi dilden dile, kulaktan
kulağa anlatıla anlatıla ‘höşmerim’ adını alır. Her ne kadar bu hikaye anlatılsa da höşmerimi ilk yapanların orta asya’dan
göçler yoluyla gelen “anadolu yörükleri” olduğu bilinmektedir. Süt, peynir veya kaymakla yapılması yörük kültürünün en
belirgin özelliğidir. Pek çok şehirde, kasaba ve köyde yapılsa da Balıkesir höşmerimi lezzet farklılığı bakımından haklı bir
üne sahiptir. Meşhur Balıkesir höşmeriminin yapılışı ise şöyledir:
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Nazım TANRIKULU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü

Çiçeğinin Dediği
Feleğin çarkından geçenlerin bitkisiyim. Saati, zamanı unutanların ve
dahi zalım feleğin halden hale çevirmesiyle ruhu buhranlara girenlerin
dostuyum.
Adıma çarkıfelek, saat çiçeği, passiflora, fırıldak çiçeği demiş
insanoğlu.
Dalım ve gövdem inceciktir, tutunacak bir dal, yaslanacak bir sırt
buldum mu, tutmaçlarımı uzatır uzayabildiğim kadar uzar, kendimi
huzura ermiş hissederim. Ruhunuz incelikle doluysa, çekemiyorsanız
dünya kabalığını belki de devanız benimdir. Haldan anlamak için
halde olmak lazımdır, benzeriz hassas olanınızla ki aynasıdır kişinin
ilacı.
Güneşi sever, suya hayır diyemem. Gövdem gibi pek güçsüzdür
köklerim, isterim ki şöyle pamuk gibi olsun toprağım, tutunayım
kolayca ve seyredeyim âlemi. .
Çiçeklerimin rengi, üzerime giydiğim elbisem hayretinizi celb eder.
Sanat mı dediniz, Sanatçı’dır görünen.
Bazı arılar çok sever polenlerimi ki ben de severim onları, sevgiyle
çoğaltırız birbirimizi. Kelebekler kadar güzelliğimden bazı kelebekler
de sever çiçeğimi, onlar kanat çırptıkça dağılır üstümdeki keder.
Müzmin uykusuz ve huzursuzlar, feleğin çarkını üstünden eksik
etmediklerinin ezelden beri devasıyımdır.
Felek çarkını evirip çevirir. Günler geçer, saatler akar, dünya devinip
durur böylece.
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Ama bilin ki geçip gitmekte olduğumuzu, çemberden geçip gidenlerin
gittiği gibi, saat çiçeği de hep dönmeye devam eder durur, feleğin
çarkı da bizi evirip çevirir kendimizi görene değin..
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