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Değerli Hemşehrilerim,

Ülke olarak son aylarda art arda yaşanan yangın, sel gibi afetler nedeniyle zor zamanlar yaşadık. Ancak dayanışma, yardımlaşma ve
birlikte hareket edebilme kabiliyetimiz neticesinde kısa süre içerisinde yaşanan mağduriyetleri gidermeyi bildik. Öncelikle yaşadığımız
yangın ve sel nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
Balıkesir İtfaiyesi; Kazdağları’nın yanı sıra Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınları ile Karadeniz’deki sel felaketini duyar duymaz
derhal bölgeye yola çıktı. Gerek personel gerekse teçhizat konusunda tüm imkânlarımızla felaketin yaşandığı bölgelerde seferber olduk.
Bir kez daha ekip arkadaşlarıma, kahramanca mücadeleleri nedeniyle teşekkür ediyorum.
Yaşananlar gösterdi ki Türkiye; felaketlerin izlerini kısa sürede silecek, yaraları kısa sürede saracak kadar güçlü bir ülke. Bu süreçte
bir milletin felaket anında nasıl tek yumruk olduğunu, omuz omuza nasıl mücadele ettiğini gördük. Allah, bu millete bir daha böyle
acılar yaşatmasın. Ancak yaşanması durumunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak güzel ülkemizin neresinde olursa olsun yardıma
koşmaya hazırız.
Sizlerin teveccühleriyle göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti. Balıkesir’imizde; tarım ve hayvancılığı kalkındırmaya,
istihdamı geliştirmeye ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırım ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Özgün kimliğini ve ekolojik değerini koruyarak planladığımız Çamlık Tepesi, artık günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği, insana iyi
gelen, doğanın hissedildiği bir yer haline geldi. Şehrimizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olan Avlu’nun 2.Etabını tamamladık.
600 yıllık Zağnos Paşa Camisi’nin meydanını tarihsel karakterinden ilham alarak bütüncül bir kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde
sil baştan düzenledik. 3 etap olarak planladığımız proje kapsamında; sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarının projelerini
hazırlıyoruz, kısa süre içerisinde çalışmalarına başlayacağız.
Depreme dayanıklı olmadığı için yıkarak yerine yenisini inşa ettiğimiz Sakarya İlkokulu’nun açılışını yaptık. Çocuklarımız artık yeni
eğitim yaklaşımlarına uygun, modern bir okulda eğitimlerine devam ediyor. Çevreci, alternatif ve temiz enerjiye öncelik veriyoruz. Bu
kapsamda toplu taşımada; doğa dostu ve gürültü kirliliğini en aza indiren, sıkıştırılmış doğal gazla çalışan otobüsleri devreye aldık. Doğa
dostu Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesisimizin inşasını tamamladık. Kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız tesis ile hem çiftçi
kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam sağlayacak hem de vatandaşlarımızı güvenli gıda ile buluşturacağız. Su kalitesinin iyileştirilmesi,
sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu hatları ve entegre su projeleri ile ilgili şehrimizin dört bir yanında
önemli adımlar atıyoruz. Bandırma, Erdek ve İvrindi’de milyonlarca liralık proje çalışmalarımız sürüyor.
Çok çalışıyor, gayret ediyor, emek veriyoruz. Balıkesir Bülteni’nin bu sayısında şehir olarak almış olduğumuz iki ödülü sizlere gururla
sunuyoruz. Türkiye’nin en büyük Espor merkezini şehrimize kazandıracağız. Gençlerimize kendilerini geliştirme imkânı sunacak ve
onların uluslararası etkileşimlerini artıracak “Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi” projemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve kentsel tasarım çalışmalarıyla ‘Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık görüldük.
Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her yatırım ve projede; katılımcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ilke olarak
benimsedik. Herkesi kucaklayan, her sese kulak veren titiz bir anlayışla çalışıyor; şehrimizin geleceğini sizlerle birlikte inşa ediyoruz.
www.balikesir.bel.tr

Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.
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Dünyaya açılan bir
gençlik hedefiyle
Uluslararası Gençlik
Modeli Projesi başta
olmak üzere; gençlik
alanında uluslararası
çalışmalara ev
sahipliği yapan
Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz,
katıldığı Birleşmiş
Milletler 76. Genel
Kurulu’ndan Balıkesir
gençlerine “Gençlik
Araştırma Merkezi”
başta olmak üzere
birçok müjde verdi.
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Gençlik projelerinde dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atan Balıkesir
Büyükşehir
Belediyesi;
sürdürülebilir ve güvenli
kentleşme alanındaki hedeflere ulaşabilmek için
gençlik çalışmalarına özel
önem veriyor. Ulusal ve
uluslararası
paydaşlarla
iş birliği içinde Balıkesir’in
yerel imkânlarını da verimli bir şekilde kullanarak
gençlik çalışmalarını dünya
standartlarına yükseltmek
amacıyla “Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli
Projesi”ni hayata geçiren
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, New
York’tan gençlere yeni bir
müjde daha verdi. Başkan
Yılmaz, BM İnsan Yerleşimleri Programı’nın Gençlik
Danışma Kurulu Sekretaryasının Balıkesir’e taşınması, şehirde BM destekli Danışma Kurulu oluşturulması
ve yine BM desteğiyle Balıkesir’e Gençlik Araştırma

BALIKESIR GENÇLIĞI
DÜNYAYA AÇILIYOR

Merkezi kazandırılmasına yönelik kararlar
aldıklarını söyledi.
BAŞKAN YILMAZ TÜRKEVİ AÇILIŞINDA
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk olarak CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde New
York’ta inşa edilen Türkevi’nin açılışına katıldı. Birleşmiş Milletler binasına komşu olan
Türkevi’nin, Türkiye’yi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyleyen
Başkan Yücel Yılmaz “Dış politika tarihimizin yükselen sembolü Türkevi’nin gururunu
yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını
tüm dünyaya daha güçlü bir şekilde hissettireceğine inandığım Türkevi binasını, milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
BM’NİN DESTEĞİYLE BALIKESİR’E
GENÇLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve mülteciler gibi birçok konu başlığıyla toplantıların gerçekleştirildiği ve üye
193 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na da katılan
Başkan Yücel Yılmaz, New York’tan özellikle
gençlere önemli müjdeler verdi. Birleşmiş
Milletler’in desteğiyle şehre kazandırılan
Gençlik Merkezi hakkında sunum yapan
Başkan Yılmaz; Birleşmiş Milletler İnsan
Yerleşimleri Programı’nın Gençlik Danışma
Kurulu Sekretaryasını, Balıkesir’e taşınma-

sına yönelik karar alındığını belirtti. Ayrıca
Türkiye genelinde gençlerin BM’ye ve uluslararası çalışmalara daha aktif katılımlarının
sağlanması amacıyla BM destekli Danışma
Kurulu oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz, Birleşmiş Milletler ile iş birliğinde Balıkesir’e, Gençlik Araştırma Merkezi de kazandıracaklarının müjdesini verdi.
“GENÇLER BİZE İLHAM VERİYOR”
Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik
çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş
birliğinde Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi’nin
desteğiyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 75. Yıl Gençlik Merkezi’ni, Balıkesir’e
kazandırdıklarını hatırlattı. Şehrin gençlik
çalışmalarındaki kapasitesini uluslararası
standartlarda artırabilmek için Türkiye’ye
örnek olan Balıkesir Uluslararası Gençlik
Modeli Projesi’ni uygulamaya aldıklarını
belirten Yılmaz “Gençlerimize değer katacak çalışmalar yapıyoruz. Genç liderliği ve
girişimciliği, gençlerin gelişimi, katılımcılık
ana temalarında hizmetler üreten bir yapıya sahip olan Uluslararası Gençlik Modeliyle
geleceği teslim alacak gençlerimizin üreten
ve katkı sağlayan birer birey olarak enerjilerini Balıkesir ve Türkiye’ye aktarmalarını
istiyoruz. Gençlerimiz bize ilham veriyor.
Hiçbir gencimizi geride bırakmadan hepsini güçlendirmeyi, her birini daha parlak bir
geleceği inşa edebilecek konuma getirmeyi
amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK
ESPOR MERKEZI
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Espor merkezi, Büyükşehir Belediyesi
tarafından Balıkesir’e kurulacak. Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı’nda yapılacak
Espor Merkezi, Balıkesir’in gençlik hizmetleri alanındaki kapasitesini artıracak.
lıkesir’de yaşayan gençler öncelikli
olmak üzere ulusal ve uluslararası
düzlemde tüm gençlerin zamanlarını
ve enerjilerini doğru bir şekilde kullanmaları ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak.
ULUSLARARASI
ETKİLEŞİMLERİ ARTACAK
Gençlerin; eğitim, kariyer, kişisel
gelişim ve benzeri alanlarda ihtiyaç
duyduğu hizmetlerin herkes için ulaşılabilir ve yaygın olmasını sağlamak,
gençlik çalışmaları alanında örnek

model yaratarak Türkiye ve dünya
için örnek uygulamalar ortaya koymak amaçlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek
projeyle, Balıkesir’de ve Türkiye’de
yaşayan gençlerin uluslararası etkileşimini artıracak hizmetler geliştirilecek. Balıkesir’de kurulacak mekanizmalarla ve hayata geçirilecek
faaliyetlerle, ülke gençleri ile dünya
gençleri arasında bağlar kurulmasını
sağlanacak.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şehre, gençlere; Espor, sosyal
medya gibi dijital altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine eğitim ve
pratik çalışmaları yaptırılacak proje
kapsamında “Balıkesir Dijital Gençlik
Merkezi” kazandırılıyor. Türkiye’nin
en büyük ve en kapsamlı Espor merkezi olarak tesis edilecek “Balıkesir
Dijital Gençlik Merkezi” Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı’nda yapılacak ve Balıkesir’in gençlik hizmetleri
alanındaki kapasitesi artırılacak. Ba-
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Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz,
Ankara’da
gerçekleştirilen
‘Genç Dostu
Şehirler Kongre
ve Sergisi’nde
“Balıkesir Dijital
Gençlik Merkezi”
projesiyle,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden
ödül aldı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN
BALIKESIR’E ÖDÜL
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Türkiye Belediyeler
Birliği (TBB) ile Gençlik ve
Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ‘Genç
Dostu Şehirler Kongre ve
Sergisi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium’da
gerçekleştirilen kongrede,
Genç Dostu Şehirler Fikir ve
Proje Yarışması’nda dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. “Balıkesir
Dijital Gençlik Merkezi” projesiyle ödül almaya hak kazanan Balıkesir Büyükşehir

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
“BALIKESİR GELECEĞE
YÜRÜYOR”
Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu
‘Genç Dostu Şehirler Yarışması’na üç farklı projeyle katıldıklarını ifade eden
Başkan Yücel Yılmaz, ödül
alan Büyükşehirlerden bir
tanesi olduklarını söyleyerek “Yapmış olduğumuz
projeler gençlere yönelik,
Balıkesir geleceğe yürüyor.
Şehirde onları; sahiplenen,

kapsayan, iç dünyalarına,
spor hayatlarına, dinamikliklerine ve inovasyon taraflarına hitap eden projemiz
ödül aldı. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bu ödül
bizi onurlandırdı. Birçok Büyükşehir’in arasında seçilen
bir Büyükşehir olmak da bizi
gururlandırdı.” dedi.
“DÜNYA ŞEHİRLERİYLE
YARIŞIR HALE
GELİYORUZ”
Türkiye’nin son yıllarda tüm
dünyanın ilgisini çekecek
büyüklükte
değişimlere
ve yeniliklere imza attığını

“DÜŞÜN PEŞİME DEĞİL
GİR KOLUMA
BİRLİKTE YÜRÜYELİM”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin fikirlerine önem veren, gençleri
yönetimin pasif bir takipçisi
olmaktan çıkarıp aktif bir parçası haline getiren bir anlayışla çalışmayı sürdürdüklerini
kaydeden Başkan Yılmaz “Bi-

zim belediyecilik anlayışımızda da gençler, şehir yönetiminin esas unsurudur. Gençlere
‘düşün peşime’ demiyoruz;
‘gir koluma birlikte yürüyelim.’
diyoruz. İnanıyorum ki Sayın
Cumhurbaşkanımızın vizyoner ve güçlü liderliğinde oluşan bu belediyecilik anlayışıyla daha birçok başarılı işe
imza atacağız.” açıklamasında
bulundu.
ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ
BÜYÜK OLDU
Gençlik projeleriyle göz dolduran Balıkesir standına, Türkiye’nin her yerinden gelen
ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.
Balıkesir’in katılımcılık ve uluslararası gençlik çalışmaları
alanında yerel yönetimler arasında marka bir değer olmasına katkı sağlanacak projeyle,
Balıkesir’in ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sunulacak.
Ödül töreninde Başkan Yücel
Yılmaz’a, AK Parti Balıkesir İl
Başkanı Ekrem Başaran da
eşlik etti.

www.balikesir.bel.tr

ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Altyapı hizmetlerinden
savunma sanayiine uzanan
geniş bir yelpazede dünyanın
gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşür duruma gelmenin gururunu duyuyoruz. Şehirlerimiz de
bu olağanüstü gelişmelerden
payını alıyor. İnsan merkezli
belediyecilik hizmetleri sürerken; şehirlerimiz millet bahçeleriyle, kütüphanelerle, akıllı
şehir uygulamalarıyla dünya
şehirleriyle yarışır hale geliyor. Belediyelerimiz hayatın
her alanına dokunan yeni belediyecilik modelleriyle hizmet
yarışında yer alıyor.” dedi.
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44 yıldır
Balıkesirlilere
hizmet veren
Ali Hikmet Paşa
Spor (AHP)
Tesisleri, Balıkesir
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
hazırlanan projeyle
spor kompleksi
haline getirilecek.
Tamamlandığında
sporcular
birçok branşta
çalışmalarını
yapabilecekler.

AHP SPOR TESISLERI
KOMPLEKSE DÖNÜŞECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet
Paşa Spor Tesisleri’ni baştan ayağa yenileyerek tam donanımlı bir spor kompleksi haline getirecek. 1977 yılında yapılan tesisin,
mevcut haliyle şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaması dolayısıyla alanda yenileme çalışmaları yapılarak yarım kalan işler tamamlanacak ve ek binaların da işlevi artırılacak.
HER AYRINTISI
ÖZENLE DÜŞÜNÜLEREK
HAYATA GEÇİRİLİYOR
12 bin 398 metrekare alan üzerine kurulu
tesiste, 28 bin 900 metrekare yeşil alan
olacak. 35 bin 082 metrekare sert zeminin
bulunacağı komplekste her ayrıntı özenle

düşünülerek hayata geçirilecek. 10 bin 584
metrekare açık gezinti alanları, bin 100 metre yürüyüş yolu, 370 metre çift şerit bisiklet
parkuru, 372 otomobil ve 8 otobüs kapasiteli otopark, kafeteryalar, seyir terasları,
mescit alanları ile piknik çayırının bulunacağı kompleks için ilk kazma vuruldu.
GENÇLER AİLELERİYLE BİRLİKTE
VAKİT GEÇİREBİLECEK
Gençlere ve spora her alanda destek vererek önlerini açacak çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın talimatıyla başlanan projeyle, Balıkesir’de birçok genç sporcu yetişecek. İçerisinde; idari binalar, futbol sa-

BAŞKAN YILMAZ:
GENÇLERİMİZE VE SPORA
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ
Hafta sonlarında yaklaşık 10 bin kişiye hizmet
veren 44 yıllık tesisin; şehrin ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap veremediğini belirten Başkan
Yücel Yılmaz “Gençlerimize ve spora yönelik
projelere büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu gençlerin
sporla iç içe olması, en az bir branşta spor yapıyor olması bizler için çok değerli. Tesis içerisinde mevcutta bulunan Balıkesirspor antrenman sahalarını yeniliyoruz. Balıkesir’imizi;
uluslararası arenalarda, olimpiyatlar temsil
eden başarılı sporcularımız var, her biriyle gurur duyuyoruz. Onlar gibi genç sporcularımızın yetişmesi adına böyle kompleksler oluşmamız gerekiyor. 2020 yılı sonunda Gençlik
ve Spor Bakanlığımız ile beraber Birleşmiş
Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle, Birleşmiş
Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nin yapımını
tamamladık. Şehrimize daha nice güzel yatırımlar yapabilmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

www.balikesir.bel.tr

haları, fitness, streetball, macera parkı, güreş
antrenman sahası, aletli ısınma ve antrenman
sahaları, 2 açık-2 kapalı tenis kortları, basketbol sahaları, kapalı spor salonu içerisinde
hentbol, voleybol sahaları fizik tedavi üniteleri, amatör spor kulüpleri için malzeme odaları,
soyunma odaları ve tribün bloklarının yer alacağı tesis; gençlerin, aileleriyle de vakit geçirebileceği spor amaçlı bir kompleks olacak.
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METIN SÖZEN BÜYÜK ÖDÜLÜ
BALIKESIR’IN OLDU
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği “restorasyon ve kentsel tasarım
çalışmaları” ile Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet
ile şehrin tarihi ve kültürel kimliğini
ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ödül getirdi. Tarihi
Kentler Birliği tarafından 20’ncisi düzenlenen ve ülkemizde koruma çalışmalarının sahaya yansıdığı en önemli
platform olan ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışması’nda Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, büyük ödülün sahibi oldu. 33 belediyenin, 61
projeyle başvuru yaptığı yarışmada
‘Balıkesir Kent Merkezi ve Çevresinde
Sürdürülen Bütüncül Koruma Programı’ Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık
görüldü.
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“DERSİNE GİRMEDİK AMA
SINAVINI GEÇTİK”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan,
YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul
Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenen törenle ödülü aldı. Duayen Mimar Prof. Dr. Metin Sözen’in
derslerine giremediklerini ama büyük
ödülü alarak sınavını geçtiklerini söyleyen Dr. Mustafa Küçükkaptan “Bu
bir özendirme ödülü. Özendirmek
aynı zamanda sorumluluk da demek.
Metin Sözen Büyük Ödülü bizim için
çok şey ifade ediyor. Bu ödül sıradan
bir ödül değil, bir bütünsellik ödülü.”
açıklamasında bulundu.

ŞEHRİN TARİHİNDE
BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ
ÇALIŞMA
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde şehirde bugüne kadar tarihinde görülmemiş bir restorasyon, koruma, kollama
ve ayağa kaldırma çalışması sürdürdüklerini belirten Genel Sekreter Dr.
Mustafa Küçükkaptan “Tarih gölgesinde kalan Balıkesir’i yeniden Kuvayı Milliye aşkıyla tarihinden ders alan
bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz.
Olacak, çok güçlü bir kadromuz var.
Yücel Yılmaz belediyeciliği, Yücel
Yılmaz yönetimi, Yücel Yılmaz bakışı
şehre bunu getiriyor.” dedi.

ÖDÜL GETİREN PROJELER
Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getiren proje ve çalışmalar arasında; Zağnos Paşa Camisi Meydan Düzenleme Çalışmaları 1.
Etap, Zağnos Paşa Meydanı çevresi ve sokak cephe sağlıklaştırma projeleri, meydanda bulunan tarihi taş binanın restorasyonu, Karesi ilçesi Karesi Mahallesi’nde bulunan tescilli yapının
restorasyon, restitüsyon ve röleve çalışmaları, Karesi İlçesi
Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan tescilli binanın restorasyonu, Edremit ilçesinde bulunan tescilli Güre Ortaokul binasının
restorasyonu, Marmara ilçesinde bulunan tescilli eski hükümet
konağı restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Kazım Özalp ve
Ulus Sokak 2. kısım sokak sağlıklaştırma projeleri ve alanda bulunan tescilli yapıların röleve, restitüsyon ile restorasyon projeleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan tarihi çeşmelerin röleve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları, Altıeylül ilçesinde
bulunan tarihi şadırvanın restorasyonu, Karesi ilçesinde bulunan Saat Kulesi’nin restorasyon ve bahçe düzenlemesi, Karesi
ilçesinde bulunan tescilli Ekinel Evi’nin restorasyonu, Edremit
ilçesinde bulunan Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırması
kapsamında tescilli binaların restorasyon çalışmaları, Altıeylül
ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde TCDD’nin eskiden depo olarak kullandığı binalardan 2 tescilli binanın röleve, restitüsyon
ve restorasyon çalışmaları ile alanda bulunan tescilsiz binanın
onarım projesi yer alıyor.

www.balikesir.bel.tr

BÜTÜNCÜL KORUMA YAKLAŞIMI ÖDÜL GETİRDİ
Farklı ölçeklerde kent merkezi ve çevre bölgelere yayılmış noktasal projelere dayalı bütüncül koruma yaklaşımı ve çalışmalarıyla ödüle değer bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin;
geniş çeşitlilik gösteren ve uzun erimli bir koruma programını
tamamlar nitelikte olan restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, sosyal alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme önerileri ve
korumanın kentsel bir gelişim stratejisi olarak ele alındığı süreç
yönetimi, projenin öne çıkan nitelikleri arasında yer aldı.
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ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER
YOLLARDA
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Çevre dostu, doğaya
ve insana saygılı
yenilenebilir enerji
kaynaklarına yönelen
Büyükşehir Belediyesi,
öz kaynaklarıyla satın
aldığı sıkıştırılmış doğal
gazlı (CNG) 65 otobüsü
hizmete aldı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
2019 seçim kampanyasında sözünü verdiği; güvenli,
konforlu ve çevreci toplu
taşımayı Balıkesir’e kazandırarak bir seçim vaadini daha
yerine getirdi. Sıkıştırılmış
doğal gaz (CNG) ile çalışan, QR kod, temassız
özelliği olan kredi kartı ve sanal
kart ile de binilebilecek olan
65 otobüsün
kabulü, Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yapıldı. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Planlama
ve Raylı Sistemler Dairesi
Başkanlığı
bünyesinde
çalışacak temiz
enerjili (CNG)
sıkıştırılmış doğal gazla çalı-

şan 65 otobüs, düzenlenen törenle hizmete başladı. Çevre dostu, doğaya ve insana
saygılı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon azaltımı
sağlamayı hedefliyor.
Otobüslerde engelli bireylerin rahatlıkla
ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli
rampaları da bulunuyor. Gar bölgesinde
düzenlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliği
yaptığı CNG’li otobüslerin hizmete alım törenine; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı
Ekrem Başaran, Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, BMC Kara
Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu,
ilçe belediye başkanları ile kaymakamlar,
kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
YÜZDE 100 AVANTAJLI
Şu anki fiyatı 160 milyon lira olan otobüslerin, 2020 yılında projelendirilip kredi kullanılmadan belediyenin öz sermayesi ile

Türk Lirası üzerinden 78 milyon liraya satın alınmasıyla yüzde 100 avantaj sağlandı.
Otobüsler için Şehirler Arası Terminal bölgesinde bulunan 4 bin m2’lik alana CNG
yakıt istasyonu kuruldu.
HEM DOĞA DOSTU
HEM DE EKONOMİK
Çevre ve doğa dostu ekolojik ve verimli sessiz bir kullanımı olan diğer yakıtlara
göre sıkıştırılmış doğal gaz CNG kullanan
otobüsler yüzde 90 daha az azot, yüzde
15 daha az karbon monoksit içeriyor. Ayrıca CNG’nin mazottan yüzde 30, benzinden yüzde 70, LPG’den de yüze 40 daha
tasarruflu.
SON DERECE GÜVENLİ
Otobüsler, sıkıştırılmış doğal gazla çalıştığı
için sızıntılarda parlama ve patlama olasılığı
bilimsel verilere göre çok düşük.
Ayrıca 120 ve 125 oktan değeri ile tam yanan CNG yağ ile karışmadığı içinde bakım
maliyetleri ve bakımında son derece uygun.
BAŞKAN YILMAZ:
EKONOMİK, KALİTELİ HİZMET
Büyükşehir şehrin her
yerine tüm hizmetleri
ulaştırmaya
çalıştıklarını

“ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIMADA
TÜRKİYE 1.’SİYİZ
Şehirdeki vatandaşların yüzde 35’ini
belediye otobüslerinin taşıdığını ve
geriye kalan vatandaşları da diğer
esnafların taşıdığını belirten Başkan
Yılmaz “Uyumlarından dolayı, halkın
memnuniyetini düşündükleri için şoför
esnafımıza çok teşekkür ediyorum.
Balıkesir’de günlük ortalama 250 bin

vatandaş ulaşım araçlarını kullanıyor.
Vatandaşlarımızın konforu için 1000’e
yakın yeni durak aldık, 500’e yakın
durağı da yeniledik. Nüfusa oranla
ücretsiz yolcu taşımada yüzde 50 ile
Türkiye’de birinci sıradayız. Her iki vatandaştan birisini ücretsiz taşıyoruz.
65 otobüsümüz şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

belirten Başkan Yılmaz “20 ilçe belediyemizle beraber katılımcı belediyecilik diyerek yola çıkarak temel
sorunları belirledik ve bunlara nasıl
çözümler oluştururuzu düşündük.
Otobüsleri satın aldığımız yerli fabrikamızı inceledik ve en ekonomik,
kaliteli hizmeti çevreyi koruyarak
yaptığını gördük.” dedi.
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ŞIMDI DAHA YENI
DAHA GÜÇLÜYÜZ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dâhil ederek
gücüne güç kattı. Yeni alınan kamyonlar, şehrin dört bir yanında
gerçekleştirilecek çalışmalarda kullanılacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre
dört koldan hizmet vermeye devam
ediyor. Sağlıktan çevreye, ulaşımdan
altyapıya birçok alanda çalışmalarını
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç
filosunu da güçlendirdi. 30 milyon
250 bin Türk Lirası’na alınan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi’nin
sorumluluğunda olan 20 ilçede 5 bin
100 kilometre yolda bakım ve onarım
çalışmalarına katılacaklar.

kamyonlarımıza da ‘Pehlivan’ adını
veriyoruz. Gücümüze güç katacak bu
araçlar, şehrin 20 ilçesinde hizmet
verecek. Gerekirse komşu illerimize
dahi gidebilecek güçte ve kabiliyette.
İş gücümüzü hafifletecek ne kadar
çok teknolojik araç gereç, malzeme
varsa belediyemize kazandırmaya
çalışıyoruz. Samimi bir şekilde belediyemizi en güzel hizmeti verecek hale
getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

sürekli konuşuyoruz. Uzmanlarımız,
profesörlerimiz ile birlikte; Çanakkale’den İzmir’e, İzmir’den Bursa’ya
afet ile ilgili tüm konuları yaptığımız
çalıştayda değerlendirdik. Herhangi
bir afet durumunda Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi; şehirde bulunan
tüm iş makinelerini, insan kaynaklarını,
araç gereçleri hızlı bir şekilde bölgeye
intikal ettirebilir. Bu sayede krizleri
erken çözebiliyoruz.” dedi.

“PEHLİVANLAR YOLA ÇIKTI”
Ulaşımda konforu artıracak çevre
dostu 65 otobüsün hizmete aldıklarını
hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şimdi de 35
adet yeni aracımızı hizmete alıyoruz.
Otobüslerimize ‘Yakışıklı’ adını verdik,

İŞ MAKİNELERİMİZ AFETE HAZIR
Her zaman katılımcı belediyecilikten
bahsettiğini belirten Başkan Yılmaz
“Sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ile biz bu işi
daha ekonomik daha hızlı daha kaliteli
ve insan odaklı nasıl yapabiliriz diye

2 YENİ ENGELLİ ARACI
HİZMETE ALINDI
Kimseyi geride bırakmadan şehre
hizmet ettiklerini vurgulayan Yılmaz
“Sosyal belediyeciliğimizi de ön plana
çıkarıyoruz. Sosyal belediyeciliğimizin
bir göstergesi olarak 2 yeni engelli

TIR’LAR KÜLTÜR ELÇİSİ OLACAK
Kültürel belediyeciliği de en güzel bir
şekilde devam ettirdiklerini söyleyen
Başkan Yılmaz, hizmete alınan TIR’lardan ikisinin Türkiye’nin her yerinde
Balıkesir’in kültür elçiliğini yapacağını
söyledi. Ticaret Odası ile beraber
daha önceden de yapılan Balıkesir
Tanıtım TIR’ı yeni alınan TIR ile her
yere taşınacak. İhtiyaç duyulduğunda
konserler verecek, çocuklara kütüphane olacak.

ÇEVREYİ KORUYORUZ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
çevreci bir belediye olduğuna dikkat
çeken Başkan Yılmaz “Balıkesir’de kişi
başına düşen yeşil alanların miktarını
artıyor, denizlerin temiz tutulması, hava kirliliğinin engellenmesi ve
gürültü oranının azaltılması için çaba
sarf ediyoruz. Hizmete aldığımız 65
otobüsümüz doğaya daha az azot
ve daha az karbon monoksit salıyor.
Kamyonlarımız da son teknoloji ve
çevreye en az zarar veren araçlar.”
dedi.
“HİZMETLERİN
ALÂSINI YAPIYORUZ”
Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini
sergilediğini söyleyerek Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz
Subaşı “Yücel Başkanımızın liderliğinde ve vizyoner projeleriyle güzel

sonuçlar alıyoruz. Bizim farkımız
yaptığımız hizmetlerde. Balıkesir ölçeğinde Yücel Başkanımız liderliğinde
hizmetlerin alasını yapıyoruz. Bandırma’yı, Erdek’i, Bigadiç’i, Sındırgı’yı,
Havran’ı sahil kesimini kısacası tüm
Balıkesir’i ve yapılan işleri görmenizi
tavsiye ediyorum.” dedi.
Gar bölgesinde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
ev sahipliği yaptığı hizmete alım
törenine; Balıkesir Milletvekili Yavuz
Subaşı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir
Demir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve
Sanatkârları Odaları Birliği (BESOB)
Başkanı Fehmi Erdem, Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Rıza Tekin, FORD Erdeğer Yönetim
Kurulu Başkanı Abdulkerim Erdoğan,
ilçe belediye başkanları, kamu kurum
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve
vatandaşlar katıldı.

www.balikesir.bel.tr

aracımızı hizmete aldık. Nerede bir
eksiklimiz varsa; engellimiz, özel vatandaşımız, yaşlımız Sağlık ve Sosyal
İşler Dairesi Başkanlığımız her zaman
onların hizmetinde. Biz kapıların dış
numaralarıyla değil kapıların içindeki vatandaşlarla da ilgileniyoruz.
2019’dan bu yana peyderpey birçok
aracımızı da hizmete aldık.” dedi.
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Depreme dayanıklı olmadığı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak yeni
baştan inşa edilen Sakarya İlkokulu, çağdaş bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

SAKARYA İLKOKULU
YENI DÖNEME ‘MERHABA’ DEDI
Kısa sürede tamamlanan Sakarya İlkokulu’nun açılışında konuşan Başkan Yücel Yılmaz, eğitim konusunda
oldukça hassas olduklarını söyleyerek Manyas ve Bandırma ilçelerine de birer okul yapmak için protokol
imzalayacaklarının müjdesini verdi.
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Eğitim-öğretime her alanda destek
sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinde bulunan Sakarya
İlkokulu’nu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl; İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzaladığı
protokol kapsamında yıkarak yeniden
inşa etti. Bir yıl gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; 4 bin 26 metrekare alan üzerine
24 derslikli ve 4 kat olarak inşa ettiği
okulun açılışını, 6 Eylül Pazartesi günü
gerçekleştirdi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yetişen okul, Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
talimatıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde
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derslerine katılabileceği ve yeni eğitim
yaklaşımlarına uygun olarak tasarlandı. Görkemli bir törenle ilk öğrencilerine kapılarını açan Sakarya İlkokulu’nun
açılış törenine, Başkan Yücel Yılmaz’ın
yanı sıra; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak,
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin
Uygur ve Adil Çelik, Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Mahmut Büyükcingi, İl
Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti
İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül
Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi
Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik
ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu,
öğrenciler, öğretmenler ve veliler
katıldı.

BAŞKAN YILMAZ:
OLMAZSA OLMAZIM ÇOCUKLAR
Sakarya Mahallesi’ni çok sevdiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, buradaki öğrencilerin her şeyin
en güzelini hak ettiğini söyleyerek “Benim
olmazsa olmazım eğitim ve çocuklar. Söz
konusu eğitim olduğunda akan sular durur.
Bütün işleri bir tarafa bırakır, pozitif ayrıcalık
yaparız. Bazı okullarımızın yıkılması gerektiğini duyunca bütün hayırseverlerimize başvurduk. Hayırseverlerimiz bazı okulları seçti.
Biz de Büyükşehir olarak Sakarya İlkokulu’nu
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirebilmek için Sayın Valimiz ile bir protokol imzalayarak okulumuzun yapım işini üstlendik.
Hamdolsun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği olarak öğrencilerimizi
yeni eğitim yıllarına eksiksiz başlatabilmenin
onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, başladığımız işi bitiriyoruz.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

MANYAS VE BANDIRMA’DA
OKUL MÜJDESİ
Manyas ve Bandırma’da da birer okulun
protokolünü imzalayacaklarını dile getiren
Başkan Yılmaz “O okullarımızın da yapım
işlemlerini üstleneceğiz. Çocuklar, okulunuzu, arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi özlediniz. Balıkesir’imizin en iyi eğitim seviyesine
ulaşması lazım. Biz, Sakarya’ya ve Milli Eğitim’imize güveniyoruz. Büyükşehir olarak da
hep çocuklarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Onların; sanatsal, sporsal,
zihinsel, fiziksel ihtiyaçları varsa devletimiz,
milletimizle bir araya gelerek gidermeye çalışacağız. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor tüm öğrenci ve
öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” diye
konuştu.
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ZAFER’IN
99’UNCU YILINA YAKIŞTI
30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıldönümünde
önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi zaferi, şanına yakışır bir şekilde
sevinç ve gururla kutladı. Bu kapsamda 99 gençle
birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz sonrasında ise Zafer Bayramı’nın
99. yılı onuruna gerçekleştirilen Zafer Yolculuğuna
katıldı.

99 GENÇ İLE ANITKABİR’DE
Bağımsızlığımızın habercisi Büyük Taarruzun 99’uncu yılı anısına Türkiye’nin
çeşitli illerden 99 gençle Aslanlı Yol’da
yürüyen Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, 29 Ağustos 1924’te Zafer Treni’nin hareket ettiği saat olan
13.07’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
mozolesine çiçek sundu.
Başkan Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından
Beştepe’de bulunan Devlet Mezarlığı’nı,
Kurucu Meclisi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni de ziyaret etti.
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ZAFER TRENİ YOLCULUĞU
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 30
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak
amacıyla 1924 yılında Ankara’dan trenle başlayarak Dumlupınar’da son bulan
yolculuğu, Zafer Bayramı’nın 99. yılı
onuruna yeniden yapıldı. Başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere;
Büyük Taarruz’un kahramanlarını anmak ve Zafer’in 99’uncu yılını kutlamak
amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dum-
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“MUTLU VE GURURLUYUZ”
Ankara’dan başlayarak Dumlupınar’a
uzanan Zafer Yolculuğunu gençlerle birlikte tamamlayan Başkan Yücel Yılmaz,
sonrasında Balıkesir’deki kutlamalara
katıldı. 30 Ağustos Zaferini, Türkiye’nin
en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlerle birlikte kutlamaktan
gurur ve mutluluk duyduğunu kaydeden
Başkan Yılmaz “Türk Milleti’nin bağımsızlığına olan aşkının ve yüksek mücadele
ruhunun en büyük göstergelerinden
olan Zafer Bayramı’mızın 99’uncu yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna kanlarını döken tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

lupınar Üniversitesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile Balıkesir Kent Konseyi iş
birliğinde düzenlenen Zafer Treni yolculuğuna Başkan Yücel Yılmaz ve AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da katıldı.
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BALIKESIR’DE,
HALUK LEVENT
RÜZGÂRI ESTI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Rock’ın güçlü sesi Haluk Levent’i, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
kapsamında Balıkesirlilerle buluşturdu. Levent, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
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Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi
Haluk Levent, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı
kutlamaları kapsamında Avlu Havuzlu
Amfi Alanı’nda, Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gören
konserde, muhteşem sahne performansıyla izleyenleri mest eden ünlü
sanatçı, zeybek oyunuyla da ayakta
alkışlandı. 25 yılda Balıkesir’de 18 konser verdiğini belirten Haluk Levent,
Balıkesir’i çok sevdiğini dile getirerek
“Keşke 28 kere daha gelsem.” dedi.
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BAŞKAN YILMAZ:
HALUK HER SENE GELECEK
Konser sonunda sahneye çıkarak Haluk Levent’e çiçek takdim eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, konserden büyük keyif
aldığını söyledi. Başkan Yılmaz “Bu güzel konser için çok teşekkür ediyoruz.
Hepimizin gerçekten ihtiyacı vardı. Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti,
gençlerimizle ilelebet sürdüreceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz, Balıkesir’imize

geldiğiniz için. Benim küçük bir mesajım var. Buradaki gençlerden birçoğu
üniversite okumak için gidecekler.
Balıkesir’e geri dönün, hepinizi geri
bekliyoruz. Değiştiriyoruz, güzelleştiriyoruz, Balıkesir’i öğrenci ve yaşam
şehri yapıyoruz. Şehrimize Balıkesir
ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitelerimize hoş geldiniz ve iyi ki varsınız.
4 yılınız mükemmel geçecek çünkü
Haluk her sene birkaç defa gelecek.”
diye konuştu.

ŞEHRIMIZE
ÇOK YAKIŞTI
Türkiye’nin en güzel parkları arasında gösterilen Balıkesir Atatürk
Parkı girişine, Büyükşehir Belediyesi tarafından adına yakışır bir
şekilde Mustafa Kemal Atatürk silueti yerleştirildi. İçeriden ve
dışarıdan görülebilen LED ışıklı Atatürk silueti, Kuvayı Milliye şehri
Balıkesir’e çok yakıştı.

VATANDAŞLAR GÜVENLE
VAKİT GEÇİREBİLECEK
Yaklaşık 100 dönüm üzerine kurulu olan parkta kapsamlı bir
şekilde elektrik ve aydınlatma
çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Da-

iresi Başkanlığı ekipleri, 200 yeni
nesil enerji verimli LED armatürlü
aydınlatma direğinin montajını
tamamladı. Karanlık ve güvenlik
zafiyeti bulunan noktalar da dâhil olmak üzere parkın tamamı,
yeni nesil direklerle aydınlatılarak vatandaşların güvenle vakit
geçirmelerine imkân sağlandı.
YÜZDE 60 TASARRUF
Atatürk Parkı’nda, yeni nesil
enerji verimli LED aydınlatmalar
sayesinde elektrik enerjisinden
yaklaşık yüzde 60 tasarruf edilecek. Ayrıca gerçekleştirilen
çalışmalar dâhilinde elektrik altyapısının tamamının yenilenerek
oluşabilecek arızaların da önüne
geçildi.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Merkez Altıeylül ilçesinde yer
alan Atatürk Parkı’nın girişine;
içeriden ve dışarıdan görülebilen 1 buçuk metre yüksekliğinde
kaide üzerine 4x4 metre boyutlarında LED ışıklı Mustafa Kemal
Atatürk silueti yerleştirdi. Türkiye’nin en güzel parkları arasında
gösterilen Atatürk Parkı’na adına
yaraşır bir şekilde yerleştirilen
Atatürk silueti, Kuvayı Milliye
şehri Balıkesir’e çok yakıştı.
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KUVAYI MILLIYE’NIN BAŞKENTI:
BALIKESIR
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Balıkesir’in, düşman
işgalinden kurtuluşunun
99’uncu yılı büyük
bir coşkuyla kutlandı.
Atatürk Anıtı’na çelenk
sunulmasının ardından
geçit törenine katılan
Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz; Balıkesir’in,
Kuvayı Milliye’nin
başkenti olduğunu
söyledi.

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü töreni, Atatürk Anıtı’nda başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak,
Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Mahmut
Büyükcingi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından
Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından günün anlamına yönelik protokol konuşmaları gerçekleştirildi.
“İŞGALCİ GÜÇLERE KARŞI
DESTANLAR YAZILDI”
Tarihin, doğanın ve kültürün buluştuğu
şehir Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlayan Başkan Yücel Yılmaz “Cennet vatanımızın, nadide köşesi Balıkesir 30 Haziran 1920’de
işgal edilmiş, 1. Dünya Savaşı sonrasında
İtilaf devletlerinin Anadolu’yu işgale başlamasıyla düşman güçleri İzmir’in ardından Ayvalık üzerinden Balıkesir’e kadar
gelmiştir. Bunun üzerine kahraman Balıkesirliler; Okuma Yurdu ve Alaca Mescit
toplantılarını organize etmiş, 41 kişilik heyetle Balıkesir’de örgütlü direnişi başlatmışlardır. Ülke savunmasının, bölge dire-

nişinden geçeceği bilincinden hareketle
direnişi başlatan Balıkesirliler, 5 kongreyle
Milli Mücadeleyi sevk ve idare etmişler ve
böylelikle Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin
başkenti olmuştur. Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı
bağımsızlık yürüyüşünde Milli
Mücadeleye en
büyük desteği
veren şehrimiz
söz konusu bağımsızlığı olduğunda devleşen ve devletleşen
bir şehir olarak tarihe adını altın harflerle
yazdırmıştır. Bu çerçevede 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden de öte bir duruş,
mücadele ve özgüvenin yansımasıdır.
6 Eylül; modern, güçlü ve büyük Türkiye’nin, cumhuriyet ile taçlandırılacağı
süreçte bağımsızlığı her şeyin üzerinde
tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı bir serüvenin adıdır.” dedi.

met ve minnetle anıyor, bağımsızlığını
her şeyin üstünde tutan tüm Balıkesirli
hemşehrilerimizin, Balıkesir’in düşman
işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyorum.” diye konuştu.
GEÇİT TÖRENİ YAPILDI
Çelenk sunma töreni, konuşmaların
ardından sona erdi. Kutlama programı
daha sonra Atatürk Stadyumu önündeki Kuvayi Milliye Meydanı’nda devam etti. Vali Hasan Şıldak, Garnizon
Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut
Büyükcingi ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Balıkesir’in düşman
işgalinden kurtuluşunun temsili olarak
canlandırıldığı törenlerde daha sonra
halk oyunları gösterileri yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuş-

mayı Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından Mehter Takımı ve Askeri
Bando’nun konserleriyle devam eden
kutlama törenlerinde ayrıca geçit töreni gerçekleştirildi. Balıkesir’deki
kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet
araçlarıyla askeri birliklerin geçit töreniyle program sona erdi.
TÜLÜTABAKLAR HEM
EĞLENDİRDİ HEM KORKUTTU

Balıkesir’in düşman işgalinden
kurtuluşunun 99’ncu yılında
kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar yine sahnedeydi. Geçit töreninin ardından
Tülütabaklar, gösterilerini
yaparak vatandaşları hem
eğlendirdi hem korkuttu.

www.balikesir.bel.tr

MİLLİ MÜCADELENİN
DEVLEŞEN İLİ: BALIKESİR
6 Eylül’ün; Kuvayı Milliye ruhunun, topyekûn mücadelenin ve vatanı sahipsiz
bırakmamanın sembolü olduğunu dile
getiren Başkan Yücel Yılmaz “Bu ruh,
her türlü imkânsızlık içinde canlarını
ortaya koyarak vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur. Ve Millî
Mücadele bu ruhla verilmiş, Kurtuluş
Savaşı bu ruhla kazanılmıştır. Savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir’in başlatmış olduğu bu bölgesel
savunmadan ilham almış ve Balıkesir,
Milli Mücadele’nin devleşen ili olarak
tarihteki yerini almıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanı ve kutsal
değerleri uğruna gözünü kırpmadan
ölüme yürümüş tüm şehitlerimizi rah-
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BÜYÜKŞEHIR,
ÜRETICININ ELINI
GÜÇLENDIRIYOR
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Balya
Çakallar ve Gönen Gebeçınar kırsal
mahallelerinde süt toplama tankı dağıtım töreni düzenledi. Son 1,5 yılda
üreticilere 10 milyon lira destek sağladıkları bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
550 bin büyükbaş hayvan ile günlük
2 milyon litreyi aşkın çiğ süt üreterek
Türkiye’de 5. sırada olduklarını, 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan ile de
Türkiye’nin en lezzetli etini ürettiklerini
söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği törenle; Balya’nın Çakallar, Kocabük Mahallelerine, Gönen
Üzümlü, Gebeçınar, Killik Mahallelerine, İvrindi Geçmiş, Ayaklı Mahallelerine ve Karesi Hisaralan Mahallesi’ne
ihtiyaç duydukları toplam 8 adet süt
soğutma tankı teslim ederek üreticinin
elini güçlendirdi.
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“DESTEKLER
YARALARIMIZA MERHEM OLDU”
Balya Çakallar Kırsal Mahalle Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban
Özel “Dünya genelini ve ülkemizi maddi ve manevi olarak olumsuz etkileyen
Koronavirüs salgınından tarım sektörü
de etkilendi. Hükümetimiz ve Balıkesir
Büyükşehir Belediyemizin teşvik ve

Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla üreticiye son 1,5 yılda
10 milyon liralık destekte bulunan Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, üreticinin elini daha da güçlendirmek için;
Balya, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde toplam 8 adet
süt soğutma ve toplama tankı dağıttı.

hibe destekleri yaralarımıza merhem
oldu. Öncelikle şahsım, kooperatif ortaklarım ve süt toplama tanklarını teslim alan kooperatif başkanlarım adına
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
“ÜSTÜMÜZDEKİ BÜYÜK BASKI
ARTIK KALKTI”
Tarımsal üretimin ülkede önemli bir
noktaya ulaştığına dikkat çeken Gönen Gebeçınar Kırsal Mahalle Muhtarı
aynı zamanda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Harun Uzunoğlu “Üretimi zor, üreticilerin ise darda olduğu
bu dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hibe desteği çok büyük bir
önem arz ediyor. Daha önce köylerimizde sütlerimiz firmalara ait tanklarda toplanıyordu. Tank meselesi üreticilerin üzerinde bir baskı unsuru haline
gelmiştir. Süt üretimi yüksek olan köyler kendi tanklarını almış, bizim köyümüzde süt üretim yatırım maliyetini
karşılayamadığımız ve kendi tankımızı
alamadığımız için süt işleyen firmaya
boyun büker hale gelmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz
sayesinde köyümüzün kendi tankı
oldu. Vatandaşlarım adına kendilerine
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“DEZAVANTAJ
AVANTAJA DÖNDÜ”
‘Bugün burada çok kıymetli bir iş yapılıyor’ diyerek sözlerine başlayan Sınırlı
Sorumlu Balıkesir Bölgesi Hayvancılık
Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen “Süt pazarlamadaki
dezavantajlarımızı avantaja çevirme
yönünde sütün özelliğini bozmadan
sanayiye arz noktasında ulaştıran süt
soğutma tanklarının önemi çok büyük.
Kooperatiflerimiz kendi imkânlarıyla
bu tanklara sahip olamıyor. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi bizlere her zaman destek veriyor. Yücel Başkanımıza bizlere böyle destek verdiği için
kooperatiflerimiz adına çok teşekkür
ediyorum. Yücel Başkanımıza Allah
güç kuvvet versin. Hizmetleriniz daim
olsun.” dedi.
“BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİYE
MİLYONLUK YATIRIM”
Balıkesir’in tarım ve hayvancılık noktasında ülkenin en önemli illerinden bir
tanesi olduğuna dikkat çeken Tarım
ve Ormancılık İl Müdürü Erkan Alkan
“544 bin büyükbaş hayvan sahibiyiz,
bunların da 388 bini dişi hayvan. Bu
oranda Balıkesir’in süt üretimi üzerine
ağırlık kazandığını gösteriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız

“BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE
KALİTELİ KOÇ ÜRETİYORUZ”
Balıkesir’de 1 milyon 487 bin koyun
olduğu bilgisini veren Müdür Alkan
“Balıkesirli koyuncularımızın en büyük
sıkıntısı koç bulamamak. Bizler, dağıtmak için şu anda Türkiye genelinde
koç bulamıyoruz. Türkiye genelinde
bütün illerimizi taradık kaliteli koç bulamıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 2 ilçeye damızlık koç üretim merkezleri kuruldu,
3 tanesi de kurulma aşamasında. Bu
kurulan çiftliklerden kaliteli koçlar elde
ederek çiftçilerimize dağıtacağız. Bu
konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz yeniden teşekkür
etmek istiyorum.” dedi.
“YÜCEL YILMAZ’A TEŞEKKÜRLER”
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz “Süt tankının ne kadar çok önemli
olduğunu biliyorum. Büyükşehir Belediyemizin kendi görevi olmasa bile bu
işlere eğilmesinden dolayı Büyükşehir
Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a
çok teşekkür ediyorum.” dedi. Balya
Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı da
kırsal kalkınma konusunda Büyükşehir
Belediyesi’nin ilçeye verdiği destekler
için teşekkür ettiğini söyledi.
“AMACIMIZ ÜRETİCİYİ KORUMAK”
Büyükşehrin bir medeniyet projesi olduğunu ve artık bu projeyi halka
hissettirmeye başladıklarını belirten
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-

nı Yücel Yılmaz “20 ilçe, 1 milyon 300
bin vatandaş, 960 kırsal mahalle her
yere eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi kapsayıcı ve halkıyla bütünleşen işler. Şehrin
ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin
işlenerek bir şekilde ticarete dönmesi
ile oluşuyor. Bizim sanayimiz de tarıma
dayalı. Kırsal mahallerimizdeki tarım ve
tarıma dayalı yapılan üretimler, ekonomiyi döndüren işin yüzde 65’ini oluşturuyor. Burada en önemli şey üreticiyi
koruyabilmek. Üreticiyi korumanın da
yolu piyasaya müdahale etmek değil,
kaliteyi artırıp maliyetleri azaltmaktır.
Bu zamana kadar dağıtılan 42 süt toplama tankı sayesinde; tankımız yetmedi, süt bozuldu, kar yağdı toplayıcı
gelmedi süt bozuldu gibi sorunları en
aza indiriyoruz.” dedi.
“DOĞRU TARIM VE HAYVANCILIK
UYGULAMASI YAPIYORUZ”
Balıkesir’in bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ve çiftçiler ile birlikte
ürettiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz
“Balıkesir’e, Türkiye’yi doyuran
il diyoruz. Temel gayemiz
toprağımızın bereketini artırarak refahı büyütmek,
sağlıklı gıdayı erişilebilir
kılmak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek. Doğru
tarım ve hayvancılık
uygulamalarıyla su
kaynaklarını da
verimli kullanarak Balıkesir’i,
bu alanda bir
dünya markası
haline getirmeyi hedefliyoruz.
Bu kapsamda;
ücretsiz fide ve
yem destekle-

rind e n
alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan
dağıtımından arıcılığın
desteklenmesine kadar
birçok projeyi hayata geçirdik. Evlatlarınız memleketlerinin topraklarında
ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. Bu
nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapısını
iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltiyor diğer
yandan da şehrimizin
üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticimizin alın terinin hakkını
kazanması
için çabalıyoruz.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, bahar
döneminde büyük bir bütçe ayırarak
çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtımı
gerçekleştirdi. Sonbahar döneminde
de ciddi bir şekilde reygrass tohumu
dağıtacak. Çiftçilerimiz adına çok mutlu oldum.” dedi.
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KOYUNLARI
YANAN ÜRETICIYE
30 KÜÇÜKBAŞ

Altıeylül’e bağlı Gökköy Mahallesi’nde çardakta
çıkan yangın sonucu koyunları telef olan
üreticiye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz; 29 koyun ve bir koç hediye etti.
Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy
kırsal mahallesinde koyunların bulunduğu çardakta çıkan
yangın sonrasında Kadri Yiğit’in koyunları yanarak telef
olmuştu. Yaşanan olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
Kadri Yiğit’e ulaşarak yangın
sonucu yaşanan hasarı telafi edebilmek için 29 koyun ve 1 koç hediye etti.
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BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine
30 küçükbaş hayvan hediye etmesi
sonrasında mutluluk gözyaşlarını tutamayan Kadri Yiğit, yardımlar için teşekkür ederek yaşadığı yangın anını şöyle
anlattı: “Öğleden sonra komşumuzun
traktörüyle köye gelecektim. Koyunlarımın suyu bitmişti, tankeri takarak
onlara su götürecektim. Ben köye vardığımda oğluma bir haber geldi. Muhtar telefon açmış. Oğlum koyunların
bulunduğu çardakta yangın çıktığını
söyledi. Duyar duymaz traktöre hemen geri bindim ve koyunların bulun-
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duğu yere gittim. Vardığımda oğlum
da oradaymış. Yangını gördüğümde
ben battım dedim. Gördüm, konuşamadım bulunduğum yere oturdum.
Ağlayamıyorum, ağlarsam koyunların
içinde kendimi atacağım. Ben koyunların içinde büyüdüm. 7 yaşımdan beri
koyunların içindeyim. 5 koyunla başladım işe. 150’ye kadar ulaştım. Borcum
olduğu için geçen sene bir kısmını sattım. 100 kadar hayvanım kaldı elimde.
Onlar da telef oldu. Bir de kredi borcuna girmiştim. Yapacak bir şey yok. Bu
ateşin nereden geldiğini ben de bilemedim. Ben koyunları büyütür üretirim
ama satamam. Koyunlarımı satarsam
ben uyuyamam.”

ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ
Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz “Öncelikle Kadri abimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçimi hayvancılık olan bir insan için 100
hayvanı aynı anda kaybetmek maddi
ve manevi büyük bir kayıp. Yaşadığı
üzüntüyü ve mağduriyeti giderebilmek için 30 küçükbaş hayvanımızı
kendisine teslim ediyoruz. İnşallah
bereketlendirir, bollaştırır, eskisinden
daha güzel hayvancılık yapar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her
zaman vatandaşlarımızın yanındayız.”
açıklamasında bulundu.

KIRSALDA SU FIYATLARINDA
BÜYÜK INDIRIM

BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda kırsal mahallelerde yaşayan su abonelerini sevindirecek
haber çıktı. Yapılan yeni düzenlemeyle su tüketim aralıkları artırılırken birim fiyatlarında önemli
ölçüde indirime gidildi.

Yeni düzenlemeyle; 2. Kademe 16-30
metreküp aralığından 31-70 metreküp aralığına çıkarılarak birim fiyatı
7,80 TL’den 3,90 TL’ye indirildi. Ayrıca
daha önce 31 metreküp üzeri olan 3.
Kademe 71 metreküp üzerine çıkarılarak birim fiyatı da 11,70 TL’den 5,85’e
düşürüldü. Böylelikle 2. ve 3. kademe
aralıklarında tüketim yapan ve yüzde
10’luk dilimde yer alan aboneler için
de kademe aralıkları arttırıldı, birim
fiyatlarında ise indirime gidildi.
BAŞKAN YILMAZ:
İSRAFTAN UZAK BÜTÇELENDİRME
İsraftan uzak, suyun adaletli ve eşit
dağılımını sağlayacak bir bütçelendirme yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bizim kırsal mahallerimizdeki 128
bin 722 abonemiz, 30 metreküpün al-

tında su kullanıyor. Bu 30 metreküpün
altında su kullananabonenin kullandığı
su miktarı 5 milyon ton. Buna karşın 14
bin abone 128 bin 722 abonenin kullandığı su miktarı kadar su kullanıyor.
Bundan dolayı 30-40 bin insan günlük
hayatında çeşitli mağduriyetler yaşıyor. Bu noktada suyun eşit ve adaletli
dağıtımı için tüm önlemleri almalıyız.
Su kaynakları, hepimizin her zaman
ihtiyaç duyduğu ve olmadığında hesabını veremeyeceğimiz bir konu. Suyun
siyaseti olmaz diyoruz. Su, olmadığı
zaman çok şey ifade ediyor.
Burada yapılan tarife; ilk 30 tona kadar herkesin hemfikir olduğu, gider ve
geliri dengeleyen, kendisini sürekli yenileyebilen, israftan uzak bir bütçelendirme ile yapıldı.” diye konuştu.

www.balikesir.bel.tr

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)
Olağanüstü Genel Kurulu’nda, kırsal
mahallelerde yaşayan vatandaşları
sevindirecek müjdeli bir karar alındı.
Olağanüstü Genel Kurul’da alınan ve
142 bin 993 kırsal konut abonesini yakından ilgilendiren “kırsal konutlarda
su tarifesinin yeniden düzenlenmesi”
kararı, oy çokluğuyla kabul edildi.
Kırsal konut aboneliğinde kademe
aralıklarında vatandaşların lehine yapılan düzenlemeler sonucunda, 1.Kademe aralığı; 0-15 metreküpten 0-30
metreküpe çıkarıldı. Böylece abone tüketim miktarları baz alındığında
suyu az kullanan ve genel sayı içinde
yüzde 90’lık dilimi oluşturan 128 bin
722 adet abone, suyu ilk kademede 0-15 metreküp yerine 0-30 metreküpolarak 0,98 TL’den kullanacak.
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SONRASI

ÖNCESİ

GÖMEÇ’E
ALTIN DOKUNUŞ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Sahili’ni bisiklet yollarından yürüyüş yollarına,
yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürdü.
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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in;
turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale
gelmesini sağlamak amacıyla sahil düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Sahil yolunda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının hemen ardından,
sahil sitesinde peyzaj düzenleme işlemleri yapıldı. Gerçekleştirilen dü-

zenleme çalışmalarıyla Gömeç Sahili;
bisiklet yollarından yürüyüş yollarına,
yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştü. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla
toplamda 10 bin 520 metrekare alanda; 4 bin metrekare sert zemin, 625
metre bisiklet yolu, 645 metre yürü-

yüş yolu, 175 metrekare çocuk oyun
alanı, 75 metrekare açık spor alanı ve
4 bin metrekare yeşil alan oluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştireceği detaylı temizlik ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, kent
mobilyası gibi küçük dokunuşlarla sahil bölgesindeki kalite artırıldı.

BAŞKAN YILMAZ,
AYVALIK’A VERDIĞI
SÖZÜ TUTTU

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ayvalık’ta
gerçekleşen şiddetli fırtınanın ardından mağdur olan balıkçılara, Balıkçı
Barınağı yapılması sözü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, sözünü tuttu. Ayvalık’a; bir büyük, bir de küçük olmak üzere 2 balıkçı
barınağı yapılması için çalışmalar başlatıldı.
AFETLERE KARŞI DAYANIKLI
Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön
planda tutularak yapılacak olan balıkçı
barınakları; vatandaşların estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla

bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği
ve afetlere karşı dayanıklılık özelliklerini taşıyacak. Setur Mevkiine yapılacak
olan Büyük Tekne Barınma Alanı’nda
aynı anda 10-50 metre uzunluğunda
85 tekne yer alabilecek. Küçük Tekne Barınma Alanı’nda ise; 4-10 metre
uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabilecek.
BAŞKAN YILMAZ:
AYVALIK BALIKÇI BARINAKLARINA
KAVUŞACAK
“Büyük ve Küçük Tekne Barınakları
Projesi” için sondaj çalışmalarına başlandı. Gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
“Mayıs ayında gerçekleşen fırtınada,
Ayvalık’taki balıkçılarımız ve tekne
sahiplerimiz büyük sıkıntı yaşamıştı.
Bakanımızı buraya davet ettik ve çok
kısa bir süre içerisinde hem Ayvalık
Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi proje altyapısını birlikte hazırladık,
ilgili bakanlıklarımız kabul etti. Şu anda

zemin etütleri başlangıcını yaptık. Çok
kısa süre içerisinde hem şu anda marina olarak kullanılan yerin yanında
hem de Yunus Emre Parkı yani Cunda Köprüsü’nün ayağının altında 2
tane barınak yapılacak. Zemin etütleri
başlangıcını Karayollarımız, proje etüt
koordinasyonumuz ve ilgili Bakanlıklarımızla beraber yapıyoruz. Bölge insanı tarafından beklenen bir hizmetti.
Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz, hayırlı olsun.” diye konuştu.
BAŞKAN ERGİN’DEN
BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR
Balıkçı barınaklarının, Ayvalık için olması gereken yatırımlardan bir tanesi
olduğunu dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Bu konudaki
taleplerimizi dile getirdik. Sağ olsun
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bu konuya kayıtsız kalmadı. Projenin birinci ayağı olan zemin
etütlerine başlandı. Bu konudaAyvalık
halkı adına başta Büyükşehir Belediye
Başkanımız olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ederim.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz,
Ayvalık’a verdiği sözü tutarak
2 adet Balıkçı Barınağı yapımı
için çalışmaları başlattı.
Ayvalık Belediyesi ile birlikte
hazırlanan projenin zemin etüt
çalışmaları başlatıldı.
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VIRA BISMILLAH
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, av yasağının kalkmasıyla birlikte
Ayvalık Limanı’ndan denize açılan balıkçılarla birlikte “Vira Bismillah” diyerek ağ attı.
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15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı,
1 Eylül itibariyla sona erdi. Hazırlıklarını
günler öncesinden tamamlayan balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek balık
sezonunu açtılar. Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, av yasaklarının sona ermesiyle yeni sezona
başlayan balıkçılarla birlikte Ayvalık’ta
denize açıldı.
Dümenin başına geçerek tekneyi hareket ettiren Başkan Yılmaz, gece
boyunca balıkçılarla birlikte ağ attı.
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Başkan Yılmaz ayrıca Mayıs ayında
meydana gelen fırtına sonucu ağları
ve tekne römorkları zarar gören balıkçılara ağ ve römorklarını teslim ederek
yaşanan mağduriyetleri giderdi.
“YOLUNUZ AÇIK OLSUN”
Balıkçıların uzun bir aradan sonra deniz ağ atacağını belirten Başkan Yücel
Yılmaz “Umuyorum bereketli bir balık
sezonu geçiririz, hem esnafımız kazanır hem de vatandaşlarımız daha ucu-

za balık yer. Onlarla birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek sezon açılışını yaptık.
Hayırlı bir sezon temenni ediyorum.
Yolunuz açık olsun, rastgele.” temennisinde bulundu.
Ayvalık Limanından denize açılan balıkçılara yeni av sezonunun bereketli
olmasını dileyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tüm balıkçılarımıza
bol bereketli, kazasız belasız bir sezon
diliyorum.” dedi.

MARMARA DENIZI
HAYALET AĞLARDAN ARINACAK
Müsilajla mücadele kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18
Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında Hayalet
Ağların Temizlenmesi Projesi başlatıldı. 3 yıl boyunca sürecek çalışmalarla müsilaj ve
deniz kirliliğinin önüne geçilecek.
Belediyesi Kırsal Hizmetler
Daire Başkanlığı Hayvansal
Üretim ve Su Ürünleri Şube
Müdürlüğünün yaptığı proje
kapsamında; Erdek, Bandırma ve Marmara ilçelerinde
tespit edilen hayalet ağlar
temizlenerek sualtı yaşamına verdiği zararların önüne
geçilecek. 3 yıl süreli protokol kapsamında 2022 yı-

lında aynı faaliyetler hem
Marmara hem de Ege Denizi’nde Edremit Körfezi’nde
devam edecek. Hayalet ağların temizlenmesi yanı sıra;
sualtı canlılığının artırılması,
yapay resif oluşturulması,
kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel
proje takip edilecek.

www.balikesir.bel.tr

Marmara Denizi’nde Müsilaj
ile Mücadele Eylem Planı’nın
18. Maddesi kapsamında
Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve
Balıkesir İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün ortaklığında başladı. Koordinatörlüğünü Balıkesir Büyükşehir
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BÜYÜKŞEHIR,
BANDIRMA’DA
DERIN DEŞARJI BITIRIYOR
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma’nın çevre sorunlarını ortadan
kaldıracak büyük bir adım daha atıyor. Bandırma’da derin deşarjı ortadan kaldırarak
Marmara Denizi’ni daha sağlıklı bir hale getirecek ve kirliğini engelleyecek Atık Su Arıtma
Tesisi inşaatına başlanıyor.

34

BANDIRMA’DA 2023’E KADAR
İŞ MAKİNALARI SÜREKLİ
ÇALIŞACAK
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’la gerçekleştirdikleri istişarelerle
ilçenin en önemli sorununun atık su
arıtma tesisi yetersizliği ve çöp yönetimi olduğunu dile getiren Başkan Yücel
Yılmaz “Geriye dönülmez hatalar yapmamak adına; Bandırma ve Erdek’te
derin deşarjı ortadan kaldırmak amacıyla atık su arıtma tesisleri yapıyoruz.
Sonuç odaklıyız, inandığımız yolda
milletin desteğini alarak devam ediyoruz. Bandırma’da, arıtma tesisi yapımı
için 2023’e iş makineleri sürekli çalışacak.” diye konuştu.
MARMARA DENİZİ DAHA
SAĞLIKLI HALE GELECEK
Atık yönetimini iyi yapmak gerektiğini
ifade eden Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:
“Göreve geldiğimizden bu yana ger-

çekleştirdiğimiz yatırımların yüzde
80’ini altyapıya yaptık.
Örneğin; Bandırma’nın çok büyük bir
çöplüğü vardı. Bunun için altyapıyı hazırladık, üstünü örtüyoruz.
Çevreye zarar vermeyecek hale getirdik, şimdi de arıtmasını yapıyoruz. Erdek’in tüm çöplüklerini kapatıyoruz ve
burada da enerji üretecek altyapılar
oluşturuyoruz.
Tesisimizi işletmeye aldığımızda Marmara Denizi daha sağlıklı hale gelecek.
Geri dönülmesi zor hatalar olmaması
için Bandırma’da öncelikli yatırımımız
atık su tesisi ve çöp yönetimi işi.
Şehrimizin yaşam kalitesini artıracağız.
Arıtmamız; Bandırmamız’a, şehrimize,
Marmara Denizi etrafında yaşayanlara
ve Türkiye’yi seviyorum diyen herkese
hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

www.balikesir.bel.tr

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının destekleriyle, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden
Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel
Müdürlüğü (BASKİ) tarafından hayata
geçirilen “Bandırma Entegre Su Projesi” kapsamında inşa edilecek “Bandırma Atık Su Arıtma Tesisi”nin başlangıç ve tanıtım toplantısı, Bandırma’da
gerçekleştirildi. Toplantıya, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir
Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma
Belediye Başkanı Tolga Tosun, Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü IPA
Çevre Program Otoritesi Başkanı Bülent Üncü, BASKİ Genel Müdürü İzzet
Günal ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Konuşmasında, katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyerek ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirdiklerini belirten
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, siyaset üstü bir anlayışla
tüm şehre hizmet verdiklerini söyledi.
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BAŞKAN YILMAZ,
18.02 BÖLGESI MÜLKIYET
SORUNUNU ÇÖZDÜ
34 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU
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Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, ortaya
koyduğu irade ile 18.02
bölgesinde 34 yıldır
çözülemeyen
mülkiyet
sorununu çözerek
ilk tapuyu
verdi. Başkan
Yılmaz, alanda
ilk parselin yerini
belli edecek taşın
aplikasyonunu da
gerçekleştirdi.
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1986 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından imara açılan ve mülkiyet sorunu çözülemeyen 18.02 bölgesinde
yüzler gülüyor. Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı,
34 yıllık sorunu ortaya irade koyarak çözmeyi başardı. Planların askıya
çıkma süreçlerinin tamamlanması ile
birlikte bölgede yer sahibi olan vatandaşlara, düzenlenen törenle tapuları teslim edildi. Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev
sahipliği yaptığı 18.02 bölgesinde düzenlenen törene; AK Parti İl Başkanı
Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekilleri
Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Karesi Belediye
Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan, MHP

İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, ilçe
belediye başkanları, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı. Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa
Küçükkaptan, 18.02 bölgesi hakkında
bilgi verdi. Törenin ardından Başkan
Yılmaz, yaşanan mağduriyetin çözüme kavuşması için döneminde büyük
emek harcayan Eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan’a ilk tapusunu
verdi.
BAŞKAN ORKAN:
BALIKESİRLİ’YE YAKIŞACAK
18.02 bölgesinin büyük bir problem,
kangren olduğunu vurgulayan Karesi
Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Çok
şükür bugünleri gördük. Yücel Başkanımız ve Hasan Başkanımızla birlikte
ortak irade koyduk. Bölgedeki mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk.
Balıkesir’in girişinin, Balıkesirli’ye ya-

kışır şekilde olacağını düşünüyorum.
Burası apayrı bir şehir olacak. Kısa
sürede alt yapısıyla ve üst yapısıyla
Balıkesir’e yakışır hale gelecek.” dedi.
BAŞKAN AVCI: BALIKESİR’E
ÇOK CİDDİ BİR VİZYON KATACAK
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı
“Ciddi emek ve gayretlerin güzel neticesini yaşıyoruz. Şehrimize yön verecek ve daha kaliteli hale getirecek yeni
bir şehir burada inşa edilecek. Balıkesir’e çok ciddi bir vizyon katacağına
inandığımız önemli bir bölge. Hayırlı,
uğurlu olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.
BAŞKAN YILMAZ:
SÜREKLİ İSTİŞARE EDİYORUZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-

anlattık. Vatandaşın ve milletin tarafında olup
devletin bürokrasinin de sağduyusu ve özverisiyle Balıkesir’in girişinde çok önemli bir gelişim alanı olan ve şehrimizin imajını çok pozitif
yönde etkileyeceğine inandığımız alanda tapuları dağıtıyoruz. Tapuların ardından Karesi
ve Altıeylül belediyelerimizle gerekli hazırlıkları
kısa süre içerisinde tamamlayarak ruhsat verir
hale geleceğiz. Biz; çözüm tarafında olan dönem olacağız, Balıkesir’in önünü fersah fersah
açıp diğer illerin parmak ısırdığı bir şehir haline
geleceğiz.” açıklamasında bulundu.

nı Yücel Yılmaz “Büyükşehir bir
medeniyet projesi. Balıkesir, 2012
yılında 16 il ile birlikte Büyükşehir
oldu. Diğerler illerin hepsini gözlemliyoruz. Bizden önce Büyükşehir olan iller ne yapmış, sorunların
üstüne nasıl gidiyorlar, sürekli istişare ediyoruz. En büyük sorununuz ne diye sorarsanız; insanların
hayallerle, umutlarla başladığı işten sonuç alamaması. Vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatan 18.02

bölgesindeki sorunları birlikte çözüme kavuşturmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.” dedi.
“ŞEHRİMİZİN İMAJINI POZİTİF
ETKİLEYECEK”
20 ilçede benzer sorunlara odaklanarak çözüme kavuşturduklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz
“Şehrimizin birikmiş tüm sorunlarını istişare kültürü ile çözüyoruz. Bu süreçte derdimizi doğru

VEKİL CANBEY: ŞEHRE
ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK
Balıkesir’in, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden
bir tanesi olduğuna ve her gün yeni yatırımlar
aldığına dikkat çeken AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “İnşallah, önümüzdeki
dönemde bu gelişmeler devam edecek. Burada 34 yıllık bir sorunu çözüyoruz. Burada yaşanacak değişim, şehre görsel olarak büyük bir
katkı sağlayacak.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

VEKİL AYDEMİR:
NİHAYET MUTLU SONA ULAŞTIK
Bugünün hak sahipleri için bir bayram günü
olduğunu vurgulayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir “İnanıyorum ki bu
alanda şehrimizin dokusuna uygun bir planlama ile tarihi dokusu ve kültürel alanlarıyla geçmişle geleceği buluşturacak bir yaşam alanı
ortaya çıkacaktır.” dedi.
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VEKİL SUBAŞI:
YÜCEL BAŞKANIMIZ
TARİH YAZIYOR
Yücel Yılmaz’ın tarih yazdığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili
Yavuz Subaşı “Biz tarih yazıyoruz,
birileri karalayarak bunu bulandırmaya çalışıyor. Lütfen hatırlayın;
18.02 ilk askıya çıktığında birileri
hemen karalama kampanyasına
başladı. İşte biz buradayız, halkımız
burada.” dedi.
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VEKİL ÇELİK: 18.02 BÖLGESİ
TAM BİR BÜYÜME ALANI
Şehrin gelişme alanının sınırlı olduğunu söyleyen AK Parti Balıkesir
Milletvekili Adil Çelik “Balıkesir’e,
Büyükşehir Belediyesi statüsü ka-
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zandırıldı. Bir yer adıyla müsemma
büyüyecekse işte bu 18.02 bölgesi tam büyüme alanı. Bu alan tam
da Balıkesir’in ortasında duruyor.
Balıkesir inşallah önümüzdeki 5-10
yılın parlayan yıldızı olacak.” dedi.
BAŞKAN TAN: BU YAŞIMDA
BU GÜNÜ GÖRDÜĞÜM İÇİN
ÇOK MUTLUYUM
“Bugün gerçekten çok güzel bir
gün yaşıyoruz.” diyerek sözlerine
başlayan Eski Belediye Başkanlarından Ziyaettin Tan “Burası, Balıkesir’in göz bebeği. Bu yaşımda
bu günü gördüğüm için çok mutluyum. Söz verip de yapamadığımız iş olmadı ama
burasını yapamadım. Şim-

di Yücel Başkan sayesinde burası
oldu. Çok mutluyum.” dedi.
BAŞKAN BAŞARAN:
YER SAHİPLERİNİN
GÖNLÜ KAZANILDI
Balıkesir’in gelişimine katkı sunacak bir hizmet olduğunu belirten
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran
“Yücel Başkanımız bu sorunu çözmek istiyordu. Konu Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a
kadar uzandı ve Yücel Başkanımız
yetkiyi aldı. İşin maddi boyutu da
telafi edildi. Yer sahiplerinin gönlü
kazanıldı. Yücel Başkanımızın önderliğinde sorun çözüldü.” dedi.

DUYGULANDIRAN ANONS

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden
Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye
otobüslerinde; şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması
başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve
gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART’ın okuttukları sırada
cihazdan “Vatan size minnettar” sesi
yükseliyor. Toplu taşıma araçlarını kul-

lanan gaziler, kartlarını okuttuklarında duydukları “Vatan size minnettar”
anonsuyla hem duygulandı hem de
gururlandı.
Konuyla ilgili, Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali
Hulusi Karakuz “Otobüse binip kartı
okuttuğumuzda duyduğumuz ‘Vatan
size minnettar’ sözü bizi son derece

memnun, son derece onore ediyor.
Yücel Başkanımızın bu çalışması bizleri
ziyadesiyle memnun etti, kendilerine
çok teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Gazi Sinan Atkale ve Gazi
İsmail Balaz da Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın bu uygulamasının kendilerini gururlandırdığını belirterek teşekkür etti.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler BALKART’larını okuttuklarında “Vatan size
minnettar.” anonsunu duyuyor. Bu uygulama için Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden gaziler, çok duygulandıklarını ve
gururlandıklarını ifade ettiler.
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DERE ISLAH
ÇALIŞMALARI
SÜRÜYOR
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Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, geçtiğimiz
2020 yılında Körfez
derelerinde başlattığı
ıslah ve temizleme
çalışmaları kapsamında
15 bin 260 metre
uzunluğundaki dere
yatağını temizledi.
Çalışmalarına devam
eden Büyükşehir,
Edremit Çayı 2.Etap
ve Orjan 1.Etap’ta da
dere temizlik ve ıslah
işlemlerini sürdürüyor.
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Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve doğaya
yatırımı önceleyen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi; iklim
değişikliğiyle mücadeleden
yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan
atık su arıtma tesislerinin
inşasına kadar şehrin dört
bir yanında çalışmalarına
devam ediyor. Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü ile
birlikte deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak
bugüne kadar Körfez’de
gerçekleştirilen en kapsamlı
temizlik çalışmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (BASKİ),

kirlilik taşıyan dereleri kontrol altına almayı sürdürüyor.
Edremit Çayı 1.Etap, Gömeç
Deresi, Havran Çayı ve Nikita Deresi’nde sazlık ve otlar
ortadan kaldırılarak kaçak
deşarjların önüne geçildi.
15 BİN 260 METRE
UZUNLUĞUNDA
DERE YATAĞI TEMİZLENDİ
Devamında gerçekleştirilen
dip temizliğiyle balçık tabakanın da temizlenmesinin
ardından şevlendirme ve taş
tahkimatı çalışmaları yapılarak yeniden sazlık oluşumu
engellendi. Ayrıca yapılan
derinleştirme çalışmaları sayesinde dereye akan giriş
çıkış suyu ile dere sirkülasyonu sağlandı. Böylelikle;

Gömeç Deresi’nde bin 960
metre, Havran Çayı’nda bin
800 metre, Edremit Çayı
1.Etapta bin 500 metre ve
Nikita Deresi’nde yaklaşık
10 bin metre uzunluğunda
alan temizlenerek toplamda 15 bin 260 metre uzunluğunda alanda çalışmalar
gerçekleştirildi.
EDREMİT ÇAYI 2.ETAP İLE
ORJAN 1.ETAPTA
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Şu anda; Edremit Çayı
2.Etap’ta 2 bin metre uzunluğundaki alanda sazlık
ve ot temizliği ile Orjan
1.Etap’ta bin metre uzunluğundaki dere yatağında;
sazlık, ot ve dip temizlikleri
devam ediyor.

HAŞEREYLE MÜCADELEDE
ZİHA DÖNEMI

SİVRİSİNEK LARVALARI
KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR
Yaz aylarında vatandaşların en çok şikâyette bulunduğu bölgeler; ilaçlama araçlarıyla ulaşımın mümkün olmadığı sazlık alan,
sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin
bulunduğu alanların çevresi olması dolayısıyla bu bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi
tarafından Zirai Drone (ZİHA) ile larva mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sazlık

alanlarda larvayla mücadelede dronelara
yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok
ediyor. Bu sayede araçların ve personelin
ulaşamadığı bölgelerde; havadan larvasitlerle yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam etti.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi,
insan gücünün
erişemediği; sazlık
alan, sulama
kanalları ve geniş
su birikintilerinin
bulunduğu
alanlarda, Zirai
Drone (ZİHA) ile
havadan ilaçlama
gerçekleştirerek
haşereyle mücadele
faaliyetlerini
gerçekleştiriyor.

Vektörel hastalıkların önlenmesi amacıyla; vektörlerin kaynağında kontrol altına
alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin
uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu
kapsamda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak haşereyle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Sivrisinekle mücadele kapsamında larva
kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla
Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor.
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BÜYÜKŞEHIR’DEN
ÖĞRENCILERE KOLAYLIK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre üniversite okumak için gelen öğrencilere gerçekleştirecekleri işlemlerde
kolaylık sağlamaya devam ediyor. Kayıt döneminde Öğrenci Danışma Masaları oluşturan Büyükşehir, şimdi
de öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanmaları amacıyla BALKART Kişiselleştirme
Merkezi’nde işlemlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi için personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarıldı.
Gelecek nesli temel alarak ileriye
dönük gençlik projelerini bir bir
hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu bir şehir
inşa ediyor. Öğrenci şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’de; üniversite okumak üzere
gelen öğrenciler ve ailelerinin rahat
bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, Başkan Yücel
Yılmaz’ın talimatıyla Büyükşehir
Belediyesi tüm imkânlarını seferber
etti.
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ÖĞRENCİ DANIŞMA MASALARI
OLUŞTURDU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Masa
ekipleri, şehir dışından Balıkesir’e
üniversite kaydı için gelen vatandaşları doğru bir şekilde yönlendirmek amacıyla kilit noktalarda
Öğrenci Danışma
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Masaları oluşturdu. Balıkesir’e gelen
öğrenciler; Balıkesir Terminali, Salih
Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi,
Bandırma Otogarı, Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Edremit Ek Hizmet
Binası ile Burhaniye Ek Hizmet Binasında kurulan Öğrenci Danışma
Masalarında belediye ekipleri tarafından karşılanarak Büyükşehir
Belediyesi’nin sağladığı imkânlar
ve şehre dair bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir
Toplu Taşıma A.Ş.’ye (BTT) bağlı 23
T Toplu Taşıma Merkezi-Terminal
Otobüs Hattı da kayıt günleri arasında ücretsiz olarak hizmet verdi.
PERSONEL VE CİHAZ SAYISI
İKİ KATINA ÇIKARILDI
Şehre 20-30 bin civarında üniversite öğrencisinin giriş yapmasıyla
birlikte BALKART kişiselleştirme
işlemlerinde yoğun talep oluştu.

Öğrencilerin, toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmelerini sağlamak için yapılan
kişiselleştirme işlemlerinin sağlıklı
ve konforlu bir şekilde yürütülmesi
amacıyla Toplu Taşıma Merkezi’nde
bulunan Kişiselleştirme Merkezlerinde personel ve cihaz sayısı iki
katına çıkarılarak işlemler hızlandırıldı. Ayrıca sıcak havada öğrencilerin başına güneş geçmemesi için
gölgelikler kuruldu.

Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, 4 Ekim
Hayvanları Koruma
Günü kapsamında
sahipsiz canlar için
sahiplendirme girişimi
başlattı. Büyükşehir
Belediyesi barınaklarından
sahiplenilen can dostlar,
ömürlük yuvalarına
kavuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, barınaklardaki minik canları
sahiplenerek ailesinin bir parçası yapan tüm hayvan severleri desteklemeye devam ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma
Günü nedeniyle sahipsiz canlar
için sahiplendirme kampanyası
başlatan Büyükşehir Belediyesi, destek projesi kapsamında
sahiplenilen her kedi ve köpek
için; bir paket mama, mama
kabı, tasma, bir yıl boyunca ücretsiz parazit aşısı ile sahipleni-

len her kedi ve yavru köpek için
taşıma kabı desteği verdi.
İnsanın en yakını, koşulsuz sevgi kaynağı can dostları sahiplendirme girişimine başvurmak
isteyen vatandaşlar “Senin
Hikâyen, Senin Kanalın” sloganıyla yayın hayatına başarılı
bir şekilde devam eden BBB
TV’nin, sosyal medya hesaplarına isim, soy isim ve iletişim bilgilerini mesaj olarak gönderip,
onlara ömürlük yuva oldular.

www.balikesir.bel.tr

SAHIPLENMEK SIZDEN
DESTEK
BÜYÜKŞEHIR’DEN

43

TEMMUZ - EYLÜL 2021

Şehrin dört bir yanında
yol yapım çalışmaları
gerçekleştiren
Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, Başkan
Yücel Yılmaz’ın göreve
geldiği günden bu yana
20 ilçede toplamda
579,4 kilometre asfalt
çalışması gerçekleştirdi.
İhtiyaç duyulan yollarda
çalışmalar devam
edecek.
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ŞEHRIN DÖRT BIR YANINDA
YOLLAR YENILENIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirmeye
devam ediyor. Birçok
ilçede; sıcak asfalt, sathi
kaplama ile bakım-onarım işlemlerini aralıksız
sürdüren Yol Yapım,
Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri,
biten çalışmaların hemen ardından bir başka
bölgede
çalışmalarını
başlatıyor. Büyükşehir

Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz’ın göreve geldiği
günden bu yana 20 ilçede; 465,1 kilometre sathi
kaplama, 114,3 sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilerek toplamda 579,4
kilometre yol yapıldı.
TARLA VE
ZEYTİNLİK YOLLARI
İYİLEŞTİRİLİYOR
Ayrıca Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı tarafından da her yıl Mart

ayında başlanan tarla ve
zeytinlik yollarında; bakım-onarım ve yol genişletme çalışmaları da
hızlı bir şekilde devam
ediyor. Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç,
Havran, Savaştepe ile
Susurluk’ta süren çalışmalarla çiftçiler; ekim,
dikim ve hasat dönemlerinde daha rahat ve
güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar.

Büyükşehir’den kısa kısa

11 BİN TON ATIK
BERTARAF EDİLDİ

ÇİFTÇİ
DAHA ÇOK KAZANACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda artan
nüfus ve trafik yoğunluğuna
rağmen ilçe belediyeleriyle
birlikte evsel atık yönetimini
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Bayramda, ilçelerden
11 bin ton evsel atığı düzenli
depolama sahasına taşıyan
Büyükşehir Belediyesi; havaya,
toprağa ve suya zarar vermeden bertaraflarını sağladı.

Balıkesir’in 20 ilçesinde, çiftçiler tarafından üretilen sebze ve
meyveleri jeotermal enerji ile
kurutacak, doğa dostu Sındırgı
Sebze Meyve Kurutma Tesisi’nin inşası tamamlandı. Şehrin
kalkınmasına ve ürünlerinin
katma değer kazanmasına
vesile olacak tesiste, her ilçede
yetişen ürünler kurutularak
Balıkesir’in her bölgesindeki
çiftçinin daha çok kazanmasının önü açılacak.

Büyükşehir Belediyesi sokak
hayvanları geçici bakımevi ve
rehabilitasyon merkezleri 7 gün
24 saat görevde. Hayvan Bakımevlerinde 2021 yılının başından bu yana sokakta yaşayan
4 bin 309 canlı tedavi edilerek
472’si sahiplendirildi. 3 bin 498
sokak hayvanı rehabilite ederek 2 bin 237’si kısırlaştırıldı ve
2 bin 631’i de aşılandı.

PAŞALİMANI ADASI
YOLLARI YAPILDI

SAĞLIKLI VE KALİTELİ
İÇME SUYU

VAHŞİ DEPOLAMALAR
ISLAH EDİLİYOR

Erdek Paşalimanı Adası Balıklı,
Poyrazlı, Harmanlı ve Tuzla
Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından; 22 bin ton
mekanik malzeme ile bin 700
ton asfalt mıcırı kullanılarak
toplamda 18 kilometre olacak
sathi kaplama işlemleri gerçekleştirildi. Yolların tamamlanmasıyla, Paşalimanı Adası sokakları daha modern ve kullanışlı
hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara; sağlıklı, kaliteli ve
kesintisiz içme suyu ulaştırmak
için çalışmalarını sürdürüyor. 1
milyon 302 bin kişi kapasiteli
31 atıksu arıtma tesisi sayısı; devam eden yatırımların
tamamlanmasıyla 43’e, kişi
kapasitesi ise 1 milyon 900 bine
yükselecek.

Atık sorununa sürdürülebilir
ve çevreci çözümler üreten
Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ıslah
ediyor. Çalışmalar kapsamında;
2 milyon 418 bin metrekare
vahşi depolama alanının ıslahı
tamamlandı. Devam eden çalışmalarla toplamda 3 milyon 68
bin metrekare alan ıslah edilmiş
olacak.

www.balikesir.bel.tr

ONLAR BİZE EMANET
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15 TEMMUZ
KAHRAMANLIK DESTANI
‘‘Kıymetli Hemşehrilerim,
Anadolu coğrafyamız, Cumhuriyet’in ilanından
bu yana birçok kez demokrasiye ve sivil yönetime
karşı askeri müdahalelerle karşılaşmıştır. Demokrasiye ve milli iradeye kast eden üniforma giymiş
hain FETÖ terör örgütü mensupları 15 Temmuz
2016’da milletin tankını, topunu ve tüfeğini millete doğrultmuştur. Bir darbeden ziyade adeta
cennet vatanımızı bir işgal girişimi olan bu olay,
ülkemizin darbeler tarihinde en acı ve en kanlı
olay olarak yerini almıştır.
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Demokrasiye ve milli iradeye kast eden her darbe ve girişim kötüdür, alçaktır ve lanetlenmeyi
gerektirir. Bu sebeple 15 Temmuz vesilesiyle bir
kez daha tarihimizdeki tüm darbe ve kalkışmaları
lanetliyorum. 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerini lanetliyorum. 12 Mart 1971, 28 Şubat 1997
ve 27 Nisan 2007 muhtıralarını lanetliyorum. Ve
nihayetinde hepimizin bizzat yaşadığı ve henüz
hatırımızdaki tazeliğini koruyan 15 Temmuz hain
darbe girişimini lanetliyorum.
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15 Temmuz 2016’da sala sesleriyle caddeleri,
meydanları, havalimanlarını doldurarak darbeye
geçit vermeyen aziz milletimizin her bir ferdini ve onlar aracılığıyla 15 Temmuz kahramanlık
destanını bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 15
Temmuz’da büyük Türk Milleti; yaşlı, genç, kadın,
çocuk demeden vatanın kaderinin milletin iradesinde olduğuna inanarak ay yıldızlı al bayrağıyla
etten duvar örmüş; varlığını, iradesini ve meclisini
korumak için canlarını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde milli iradenin korunması için milletçe yazdığımız kahramanlık destanı yıllar geçse de
unutulmayacak ve hatıralarımızda her daim tazeliğini koruyacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle yüreği vatan ve millet aşkıyla atan tüm hemşehrilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü en içten
dileklerimle kutluyor, Aziz Şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

İTFAIYECILER,
BALIKESIR’DE BULUŞTU

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği’nin
12. Olağan Genel Kurulu’na katılan
Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, bir belediye
başkanı olarak güçlü bir itfaiye
teşkilatına sahip olmanın gururunu
yaşadığını belirtti.

“VARLIĞINIZ GÜVEN VERİYOR”
İtfaiyecileri Balıkesir’de ağırlamaktan

duydukları memnuniyeti dile getiren
Başkan Yücel Yılmaz “Varlığınız bizlere güven veriyor. Bursa, Manisa ve
Çanakkale ile yakaladığınız düzen ve
uyum bizleri gerçekten memnun ediyor. Sizler, insanlarımızın malını ve canını kurtarmak için mücadele ediyorsunuz, bu en kutsal görevlerden birisi.
Sevginiz, cesaretiniz ve inancınız hiç
eksilmesin. Allah hepinizi korusun.”
açıklamasında bulundu.
“GURUR DUYUYORUZ”
İtfaiye Teşkilatlarının kapasitesini artıracak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği
Genel Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir

Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil
Yılmaz “Bu salon bizim gücümüzü, heyecanımızı gösteriyor. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.”
dedi.
“SİZLER BU MİLLETİN
KAHRAMANLARISINIZ”
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent
Uslu ise “İtfaiyeci kardeşlerimde bir
arada olmaktan gurur duyuyorum,
mutluluk duyuyorum. Bütün bu afetlerde en önde, kendi canını hiçe sayarak
tüm canları kurtarmak için çabalayan
sizler bu milletin kahramanlarısınız.”
açıklamasında bulundu.

www.balikesir.bel.tr

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Balıkesir’in ev sahipliğini gerçekleştirdiği Tüm İtfaiyeciler Birliği
Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bem-Bir-Sen Genel
Başkanı Levent Uslu ve 18 Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulun öncesinde konuşan Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir belediye başkanı olarak güçlü bir itfaiye
teşkilatına sahip olmanın gururunu yaşadığını belirtti.
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Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiyesi
ekipleri; yurdun her
yerinde, ihtiyaç dâhilinde
görev yapıyor. Büyükşehir
İtfaiyesi, sel bölgelerine
yardım etmek amacıyla;
5 araç ve 18 personel
Sinop’ta görev aldı.

YURDUN HER YERINDE
GÖREVE HAZIR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığı ekipleri, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şiddetli yağışla
birlikte gelen sel felaketinin yaşandığı Batı ve Orta
Karadeniz’e yardıma eli
uzattı. Balıkesir İtfaiyesi
bünyesinde görev yapan
4’ü dalgıç, 18 personel,
beraberinde; 1 öncü araç,
2 adet 4×4 arazi aracı, 1

vidanjör ve 1 çok amaçlı
vinçli itfaiye aracı olmak
üzere 5 araç, 2 kurtarma
botu, 6 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 1 aydınlatma kulesi ile Sinop’ta sel
bölgesinde görev yaptı.
ARAMA-KURTARMA
FAALİYETLERİNDE
ÇALIŞTILAR
Balıkesir İtfaiyesi ekipleri,bölgede bulunan ekipler-

le birlikte koordineli olaraksel felaketi nedeniyle
yıkılan binalarda devam
eden
arama-kurtarma
faaliyetlerinde
aralıksız
çalıştılar. Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, deneyimli ve
nitelikli personeliyle ihtiyaç dâhilinde yurdun her
yerinde özverili bir şekilde
görev yapıyor.

Edremit ilçesinde Kazdağları’nda tek
noktada çıkan yangını söndürme çalışmalarına; havadan 29 helikopter, 4 uçak
ile karadan da 30 arozöz, 140 personel
ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler de yangına müdahale etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Mustafa
Canbey de bölgeye giderek çalışmaları
yakından takip etti.
ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Geride bıraktığımız yaz aylarında; Kazdağları’nın yanı sıra Akdeniz ve Ege şeridini kasıp kavuran orman yangınlarına
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi,
Muğla’nın Milas ve Marmaris İlçelerinde destek verdi. Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, yangın bölgeleri;
Muğla’nın Milas İlçesi ile Yeniköy ve Ke-

merköy Termik Santrallerinin yakınlarındaki mücadele çalışmalarını inceleyerek
Balıkesir Büyükşehir itfaiye erlerini ve
bölgede çalışan diğer ekipleri de ziyaret
etti.
10 ARAÇ 29 PERSONEL
Balıkesir İtfaiyesi; 6 adet 80 ton kapasiteli su ikmal aracı, hızlı ve etkin bir müdahale sağlayan 1 adet köpük su kulesi,
2 adet çok maksatlı müdahale aracı, 1
adet hızlı ilk müdahale aracı olmak üzere
toplam 10 araç ve 29 personel ile yangın
söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bölgede çalışmalar sonlanana kadar,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanı Halil Yılmaz, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla bölgedeki çalışmaları koordine etti.

Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiyesi,
geride bıraktığımız yaz
aylarında Kazdağları’nda
ve Muğla’nın Milas ile
Marmaris ilçelerinde
çıkan orman yangınlarının
söndürme ve soğutma
çalışmalarında etkin
rol alarak canla başla
mücadele etti.

www.balikesir.bel.tr

BÜYÜKŞEHIR İTFAIYESI
ORMAN YANGINLARINDA
ETKIN ROL ALDI
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13 BIN 243 KILOGRAM
ATIK ILAÇ
BERTARAF EDILDI
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Balıkesir’de gereksiz ilaç
kullanımının önüne geçmek ve
çevreye zarar vermeden imha
edebilmek amacıyla Büyükşehir
Belediyesi tarafından “Atık İlaçların
Toplanması Projesi” kapsamında
2021 yılının ilk 8 ayında 13 bin
243 kilogram atık ilaç toplanarak
bertaraf edildi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; süresi geçen, kullanılmayan ilaçların evsel
atıkların içine atılması veya kanalizasyon sistemine dökülerek insan ve
çevre sağlığı açısından geri dönülemez zararlara neden olmasının önüne
geçmek amacıyla Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının “Sıfır Atık Projesi”ne destek olarak “Atık İlaçların Toplanması
Projesi”ni devam ettiriyor.
KULLANILMAYAN İLAÇLAR
TOPLAMA NOKTALARINA
30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası ve
Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)’unda yer aldığı proje doğrultusunda 20 ilçede 456 eczanede atık
ilaç toplama kutuları bulunuyor. Evlerde kullanılmayan ve süresi geçen ilaçlar, vatandaşlar tarafından eczanelerdeki toplama noktalarına getirilerek
toplanıyor. Toplanan atık ilaçlar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından
belirlenen toplama merkezinde geçici
olarak depolanarak bertaraf edilmek
üzere yetkili firmalara gönderiliyor.
TÜKETİCİLERİN
BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANIYOR
Projeyle; atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleri ile karıştırılmaması, evsel

atıklardan ayrıştırılması, ilaçların yasal
mevzuata uygun olarak çevreye zarar
vermeyecek şekilde imha edilmesi ve
tüketicilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor.
TIBBİ ATIK YÖNETİM
FAALİYETLERİ
Büyükşehir Belediyesi ayrıca il genelinde bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarından da tıbbi atık toplama işlemlerini sürdürüyor. Entegre Katı Atık
Depolama Sahası’nda bulunan Tıbbi
Atık Sterilizasyon Tesisi’ne taşınan
tıbbi atıklar, sağlıklı bir şekilde bertaraf ediliyor. Covid-19 ile mücadelede
sürecinde de tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, atıklardan
kaynaklanabilecek olası risklerin önüne geçmek adına hassasiyetle çalışmalarını gerçekleştirdi.
KAPASİTESİ 10 KAT ARTIRILDI
Tıbbi atık sterilizasyon faaliyetlerinin
daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi
amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geride bıraktığımız Mart ayında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne,
1250 kg/saat kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon cihazı kurularak tesisin kapasitesi 10 kat artırıldı.

BALIKESIR,
WORLDFOOD’TA
GÖZ DOLDURDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin öne çıkan ve coğrafi
işareti bulunan ürünlerini, 29. Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’da tanıttı. Başkan
Yücel Yılmaz’ın da katıldığı fuarda Balıkesir, zengin ürün
çeşitlerinin yer aldığı standıyla göz doldurdu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden 200’den
fazla satın almacının ziyaret ettiği 29. Uluslararası Gıda
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’da,
yerini aldı. Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma
noktası WorldFood İstanbul’da, Balıkesir’in öne çıkan
ve coğrafi işareti bulunan ürünleri, Büyükşehir Belediyesi standında tanıtılıyor. Fuarda, Balıkesir’den 11 firmanın
ürünleri yer alıyor.

ÜNLÜ ŞEFTEN BALIKESİR KUZUSU ŞOVU
Balıkesir stant alanında gerçekleştirilen etkinlikte; gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye’yi doyuran il Balıkesir’in, coğrafi işaretli kuzu eti
ünlü şef Mehmet Butcher’ın şovuyla ağızları sulandırdı.
Şovun ardından misafirlere; kuzu eti ve höşmerim dağıtıldı.

www.balikesir.bel.tr

KATILIMCILARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün
yetiştiği Balıkesir’in gastronomi değerlerinden; Balıkesir
kuzu eti, peynir çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri,
höşmerim, ayran ve daha birçok ürün katılımcıların beğenisini kazandı. Fuarı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile eşi Mehtap Yılmaz da
zengin ürün çeşitliliğiyle göz dolduran Balıkesir standına
gelen misafirleri ağırladı. Fuarda, misafirlere Büyükşehir Belediye yayınlarından; endemik bitkilerin anlatıldığı
“Kazdağları’nın Şifalı Bitkileri” kitabı ile 2019 yılında dünyasının en seçkin etkinliklerinden ‘Gourmand Cookbook
Award’da, peynir ve süt kategorisinde birinci seçilerek
dünyanın en iyisi ünvanına sahip olan “50 Peynirli Şehir
Balıkesir” kitabı hediye edildi.
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DEPREM ÇALIŞTAYI
DÜZENLENDI
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Balıkesir Kent Konseyi
tarafından “Balıkesir’in Depremselliği ve Afet Risklerinin Azaltılması
Çalıştayı” düzenlendi.
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Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Balıkesir’in Depremselliği
ve Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı” Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
katkılarıyla gerçekleştirildi. Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın
açılış konuşmasını Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve aynı zamanda
Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel
Sabancı yaptı. Yüze yakın davetlinin
bulunduğu çalıştaya, Balıkesir AFAD
İl Müdürlüğünün yanı sıra; Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve 17 Eylül Bandırma Üniversitesinden birçok uzman ve bilim insanı ve
STK temsilcileri katıldı.

ÜÇ ANA BAŞLIK ELE ALINDI
Balıkesir’de yerleşim planlaması ve
yapılaşmayı yönlendirecek “Deprem
Master Planı”nın hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay kapsamında; üç ana başlık ele alındı. “Balıkesir’in Depremselliği ve Balıkesir
İçin Oluşturduğu Tehditler”, “Balıkesir’in; Depreme Duyarlılığı, Afet Riski
Taşıyan ve Tehdit Eden Unsurlar” ile
“Depreme Hazırlık ve Afet Riskinin
Azaltılmasında Kentsel Dönüşüm” konuları konuşuldu.
7 masada ‘Deprem Master Planı’na
dönük çalışmalar yürüten; araştırmacılar, uygulamacı ve bilim insanları öneri
ve değerlendirmelerini sundu. Çalıştay sonunda elde edilen bulgu, öneri
ve görüşler bir sonuç bildirgesiyle kayıt altına alındı.

NE10 ‘TURIZM ÇALIŞTAYI’
GERÇEKLEŞTIRDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi
“Turizm Çalıştayı” gerçekleştirdi. Balıkesir’de; turizmi geliştirerek sürdürülebilir kılmak amacıyla yapılan çalıştayda,
turizm 4 başlık altında masaya yatırıldı.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren NE10 Şehir
Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme
Merkezi“Balıkesir’de Turizmin Geliştirilmesi ve Şehir Ekonomisine Katkıları”
başlığı altında, Turizm Çalıştayı düzenledi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen çalıştaya; konuyla ilgili
kurum müdürleri, personel, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör temsilcileri katıldı. “Turizm Sektöründe Nitelikli İş Gücü”, “Turizm Sezonunun Uzatılması ve Turizm Alanlarının
Artırılması”, “Turistik Ürün ve Hizmet
Çeşitlendirmesi” ile“Turist Harcamaları
ve Şehir Ekonomisi” başlıkları altında 4
farklı temada gerçekleşen çalıştayda,
katılımcılar fikir ve görüşlerini sundular.
Hazırlanan çalıştay raporunda; kent turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğikonusunda turizm temsilcilerinin ortak
çalışmalar yürütülebileceği bir platform
yapısının oluşturulması sonucu çıktı.
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BALDEF GENEL KURULUNU YAPTI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilk Olağan
Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Balıkesirliler Dernekleri
Federasyonu’nda (BALDEF), Mehmet Çalışkan üyelerin
oylarıyla yeniden genel başkanlığa seçildi.
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Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in, marka
şehir kimliğinin öncelikle çalışılacağı;
yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Balıkesirli tüm derneklerin tek bir
çatıda toplanması amacıyla kurulan
Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF), Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin desteğiyle ilk Olağan
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. BALDEF Kurucu Genel Başkanı Mehmet
Çalışkan’ın, üyelerin oylarıyla yeniden
genel başkanlığa seçildi. Faaliyet ra-
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poru okunup BALDEF’in, kuruluşundan bu yana gerçekleşen faaliyet ve
hesap raporlarının ibra edilmesinin
ardından; yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçildi.
Genel kurulda BALDEF’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Mehmet Çalışkan (Başkan), Erkan
Uzun (Başkan Vekili), İrfan Göktaş
(Başkan Yardımcısı), Belgüzar Öğüt
(Başkan Yardımcısı), Musa Altın (Başkan Yardımcısı), Turgay Boduroğlu

(Başkan Yardımcısı), Hayati Yılmaz
(Başkan Yardımcısı), Deniz Dinçer
(Genel Sekreter), İsmail Önay (Genel
Sayman.)
Denetim Kurulu Başkanlığına Ahmet
Özer, üyeliğine de Burhanettin Ağabeyoğlu ve Mustafa Göktürk seçildi.
Disiplin Kurulu Başkanlığına Tarık
Erülgen, üyeliklerine ise; Simla Nur
Dinçer, İbrahim Öğüt, Mümin Şafak
ile İsmail Sönmez seçildi.

geldiler. Aynı zamanda; İsviçre, Hollanda ve Almanya’dan gurbetçilerimizin kurmuş olduğu dernekler geldiler.
Giderek güçlenecek bu derneklerimiz
hem Balıkesir’in tanıtımını yapacak
hem de zaruri durumlarda yardımlaşma duygumuzu; düğün, dernek, cemiyet yapma duygumuzu bir arada
teşkilatlanmış bir şekilde yapma fırsatı
sunacak. Birçok arkadaşımız burada
ilk kez tanışıyor, telefon numaralarını
alıyor. Güçlenen dernekler, bulundukları yerlerde diğer Balıkesirlileri bir araya toplayarak iletişimi kolaylaştırıyor.
Ben, gönüllü olarak çalışan ve bugün
burada bizlere destek veren herkese
çok teşekkür ediyorum.”

ÇALIŞKAN: YÜCEL BAŞKAN
BİZİM HER ŞEYİMİZ
Yurt içi ve yurt dışındaki Balıkesirli
olan derneklerle kurdukları temaslar
sonucunda bu derneklerin hepsinin
bir araya gelmesinin, Balıkesir için çok
olumlu olacağını düşünerek önce bir
platform oluşturduklarını söyleyen
BALDEF Kurucu Genel Başkanı Dr.
Mehmet Çalışkan “Büyük ihtimalle en
kısa zamanda 20 derneğin üzerine
çıkacağız, çalışmalarımız devam edecek. Yücel Yılmaz Başkanımız bize her
konuda destek oldu. Ne istiyorsak, nasıl istiyorsak bizi hiç kırmadı. Dolayısıyla kendisine müteşekkiriz, Yücel Başkan bizim her şeyimiz.” diye konuştu.

www.balikesir.bel.tr

BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR’İN
NETWORKÜ KOLAYLAŞACAK
Balıkesir’in; sadece Balıkesir’de yaşayanlardan ibaret olmadığını ifade
eden Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, devamında şöyle konuştu:
“Balıkesirliler; Türkiye ve dünyanın
her yanında yaşıyorlar. Biz de onlara
sahip çıkmak adına Balıkesirliler Dernekleri’ni kurmuşuz. Bu kurulan dernekleri, ben Karesi Belediye Başkanı
iken neden tek çatı altında toplamak
için bir toplantı yaptık. O zaman nasip oldu, BALDEF’i kurduk. İlk Olağan
Genel Kurulu’nu yaptık. Türkiye’nin
her yerinden özellikle de Marmara ve
Ege’den Balıkesirliler derneklerimiz
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TRIATLONUN DOĞAL STADYUMU

BALIKESIR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2.’si gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu’nda; 268’i yabancı
toplam bin 300 triatlet ter döktü. Olimpiyatlara gidemeyen en üst düzey sporcuların tamamının Balıkesir Triatlonu’na
katıldığını belirten Başkan Yücel Yılmaz; Avlu Balıkesir’in, triatlonun doğal stadyumu olduğunu söyledi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen
ülkedeki tek triatlon şampiyonasına
2. kez ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü, kusursuz bir organizasyon gerçekleştirmek amacıyla
tüm hazırlıklarını tamamlayarak sporculara uygun şartları eksiksiz bir şekilde sağladı. 2021 Balıkesir TTF Triatlon
Türkiye Kupası, 2021 ETU Avrupa Triatlon Şampiyonası, 2021 ETU Avrupa
Gençler Triatlon Şampiyonası ve 2021
Balıkesir TTF M1-M2 Triatlon Festivali’nde, içlerinde milli triatletlerin de bulunduğu 268’i yabancı toplam bin 300
triatlet ter döktü. Yarışmaların final töreninde; Türkiye Triatlon Federasyonu
Başkanı Bayram Yalçınkaya,
Balıkesir Büyük-
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şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara,
Avrupa Triatlon Federasyonu Temsilcisi Angeliki Thoma ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu
dereceye giren sporculara ödüllerini
takdim etti.
İLK KEZ ULUSLARARASI
BİR TRİATLON YARIŞINA
EV SAHİPLİĞİ YAPILDI
Avrupa Triatlon Birliği’nin organize
ettiği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleşen
uluslararası yarışlara Türkiye, 15 sporcu ile
katıldı.

Balıkesir, ilk kez uluslararası bir triatlon
yarışına ev sahipliği yaptı.
Uluslararası yarışların yanı sıra Türkiye
Triatlon Federasyonu; Triatlon Türkiye
Kupası ile M1 ve M2 kategorilerine yönelik Triatlon Festivali heyecanına ortak oldu. Triatlon Türkiye Kupası’nda;
M3, yıldız, genç, elit, yaş grubu
ve paratriatlon kategorisi
sporcuları da yarıştı.

www.balikesir.bel.tr

DÜNYANIN GÖZÜ
BALIKESİR TRİATLONU’NDA
Uluslararası platformlarda canlı yayınlanan yarışmada, yabancı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başkan Yücel Yılmaz “Sporu her zaman
destekliyoruz. Sporu seviyorum,
bu organizasyona uluslararası tüm
sporcuları ve kulüpleri yarışmak için
yeniden davet ediyorum. Burada
her şeyi görebilirsiniz çünkü burası
triatlon için kompakt bir stadyum
alan. Bu organizasyonu yaptığımız
için çok gururluyuz. Burada; 31 ülkeden 268’i yabancı toplam
bin 300 triatlet sporcu var.
Olimpiyatlara gidemeyen üst düzey sporcuların tamamı, Balıkesir Triatlonu’na
katıldı. Önümüzdeki
sene bu organizasyonun daha büyük olacağını düşünüyorum. Yüzme
etabının kanalda gerçekleştirilmesi nedeniyle sporcuların
Avlu Balıkesir’i doğal stadyum
olarak nitelendirerek tercih etmeleri
bizleri çok sevindirdi.” diye konuştu.
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KARESIBEY
HAVA KOŞUSU OKÇULUK
MÜSABAKALARI
GERÇEKLEŞTIRILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev
sahipliğinde Halalca’da, Karesibey Hava Koşusu Okçuluk Müsabakaları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı
ve aynı zamanda Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmaz da müsabakaları
yakından takip etti.

Karesibey Hava Koşusu Okçuluk
Müsabakaları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde
Merkez Altıeylül ilçesi Halalca Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mürekkep
Yay, Sınırsız Çekiş Kuvveti Erkek, Sınırsız Çekiş Kuvveti Kadın, 50 lb 14-17
yaş, 50 lb 50 yaş ile üstü, 35 lb 13 yaş
ve altı kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye’nin dört
bir tarafından çok sayıda sporcu
katıldı. Müsabakaları yakından takip
eden Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, sporcularla
yakından ilgilendi.
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BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR
Bir müsabakayı daha Balıkesir’de tamamlamanın mutluluğu ve huzuruyla
memleketlerine döneceklerini ifade
eden Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz
Toksöz “Müsabakalara katılan tüm
kemankeşlerimizi kutluyorum. Yücel
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Başkan, federasyonumuzun yönetim
kurulu üyelerinden ve Balıkesir’de
gerçekleştirdiğimiz müsabakalarda
bizi hiç bir zaman yalnız bırakmıyor.
Her şey için çok teşekkür ediyoruz.”
diye konuştu.
BAŞKAN YILMAZ:
EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN
GURUR DUYUYORUZ
Türk’ün özünü temsil eden geleneksel okçuluğu yaşatmak için emek
veren tüm kemankeşlere teşekkür
eden Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı ve aynı zamanda Türkiye
Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmaz “Ata sporlarımıza büyük
önem veriyor, destekler sağlıyor ve
geleneklerimizi yaşatıyoruz. Federasyonumuz gerçekten çok yoğun
çalışıyor. Balıkesir olarak bu tür müsabakalara ev sahipliği yapmaktan
gurur duyuyoruz, her zaman bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘BIZIM YUNUS’
BALIKESIRLI TIYATROSEVERLERLE
BULUŞTU

Türkçe şiirin öncüsü, tasavvuf ve
halk şairi Yunus Emre, vefatının
700. yıl dönümü olan 2021 yılında,
UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınarak
tüm dünyada anılıyor.
30 Ocak 2021’de Resmi Gazete’de
yayımlanan genelgeyle de Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre
ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesiyle yurt genelinde birçok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından
“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında sahneye konan
“Bizim Yunus” adlı tiyatro oyunu,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda tiyatroseverlerle
buluştu.
TİYATROSEVERLERİN
BEĞENİSİNİ KAZANDI
Sönmez Atasoy’un yazdığı, Devlet
Tiyatroları Genel Sanat Yönetme-

ni Mustafa Kurt’un yönettiği “Bizim
Yunus” adlı oyunda Yunus Emre’yi,
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı
Alpay Ulusoy canlandırdı. Performansıyla büyük alkış alan Ulusoy, tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.
“Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta” teması işlenerek sahneye konan oyunun; dekoru Hakan Dündar,
kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık
tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri
Nedim Yıldız tarafından hazırlandı.

www.balikesir.bel.tr

Ankara Devlet Tiyatrosu
tarafından “Yunus Emre
ve Türkçe Yılı” kapsamında
sahnelenen “Bizim Yunus”
adlı tiyatro oyunu; Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi
organizasyonuyla, Ayvalık
Amfi Tiyatro ve Yay/ada Amfi
Tiyatroda tiyatroseverlerle
buluştu.
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Nazım TANRIKULU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü

T avşancıl otunun
DEDIĞI
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Tanıştırayım kendimi, bendeniz
bir güzel orman çiçeği.. Çiçeğimle
pek bilinir, ailemi de çiçeğimin
şemalinden anlarsınız..
Latince adım Heracleum’u,
kimine göre Herakles’ten kimine
göre iki metreye kadar ulaşan
boyumdan ve şifalı özelliklerimi
ilk keşfettiğinden Hercules’ten
(Herkül) aldığım söylenir.
Benimse umurumda
değildir adımın ne
olduğu. Tanımlar
insan zihninin
sınırlarıdır zira..
İnsan gördüğünü
görmediğini,
isimlerle, sıfatlarla
tanımlar da, bir
türlü bilemez,
tanıyamaz
kendini..
Yapay
kimliklere,
sıfatlara
sığınır da insan,
kabuğun altındaki
hakikate, yani kendine
bakmaya cesaret edemezmiş..
Ben bir özgür çiçek. Dağların
doruklarını, çayırları nasıl da
severim. Hele ruhumu genişleten
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sınırsız bir açıklık varsa önümde,
mutluluktan sarhoş, öylece salınır,
temaşa ederim olanı biteni. Kimi
zaman dünyaya benim gözümle
bakmak istemesi de bundandır
bitkiseverlerin. Derdi ki atam
çiçek, kalbinle bakarsan

görürsün göğün sonsuz genişliğini,
baktıkça açılırsın..
Ressam’ın elleriyle süslenmiş,
cânım ağaçlarla bezenmiş
ormanların serin açıklıklarında
mutlu mesut yaşarım.. Güneşi
bu serinlikte severim.. Benim
bazı kardeşlerim bundandır ki
gün ışığına tepki verir, dokunur
kullanırsanız cildinizde kabarık
oluşturur..*
Taze sürgünlerim yenir,
tohumlarımın baharlı
kokusuyla baharat olurum..
Köklerim ve yapraklarım
tedavide kullanılır.
Fakat bir bilene
danışmadan,
beni daha iyi
tanımadan
kullanmayın
derim.
Ben dedim
sözümü, varın siz
görün özünü..
*İçinde bulunan
furanokumarinlerden fototoksik,
kanserojen ve mutajenik olduğu
bildirilmiştir.

Dr. Serpil KARA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Kokunun Gücü
lavanta yağına batırır. Sonrasında elinin
daha kolay iyileştiğini, iz kalmadığını fark
etmesi üzerine uçucu yağların etkinliklerini araştırmaya başlar, 1937 yılında ise bu
araştırmalarını kitaplaştırır.
İlerleyen zamanlarda birçok bilim insanı
uçucu yağların vücudumuza etkilerini araştırmıştır. Uçucu yağlar vücudumuzda beyin
aktivitesi, kan basıncı, kas gerginliği, vücut
ısısı, nabız değişikliklerinin yanı sıra sinir
sisteminde modülatör, endokrin sistem
destekleyici, psikoloji ve cilt üzerine olumlu
etkileri vardır. Kullanımı direkt tedavi edici değil tıbbi tedavileri destekleyici şekilde
olmalıdır.
Aromaterapi faydalanabilmek için bitkileri tanımak; o bitkilerden elde edilen uçucu
yağları hangi miktarda, hangi bölgeye ve
nasıl uygulanacağını bilmek gerekir. Bazen
bu yağların 1 damlası bile yeterli olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer
önemli konu gerçek uçucu yağları bulabilmektir. Gerçek uçucu yağlar kıyafetinize
damlattığınızda leke yapmaz ve sahte olanlarına göre fiyatları yüksektir. Bunun sebebi az miktarda uçucu yağ elde edebilmek
için bile çok fazla bitki gerekli olmasıdır. Uygun fiyata aldığınız
yağlar esans ya da seyreltilmiş yağ olabilir, bu ayrımı
iyi yapmak araştırmacı
bir müşteri olmak gerekir. Uçucu yağlarınızı eczanelerin
yanı sıra Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Kırsal
Hizmetler
Daire-

si Başkanlığı Burhaniye Çiftçi Eğitim Şubemiz (BAÇEM)’in internet sitesinden de
güvenle temin edebilirsiniz.
Hangi yağı almanız gerektiği, nasıl seçim
yapacağınız öyle uzun ve detaylı bir konu
ki herbir uçucu yağ için ayrı bir dergi yazısı
hazırlamam gerekebilir. Bu yüzden aromaterapi hakkında bilgi sahibi bir hekime ya
da eczacıya danışarak seçim yapmalısınız.
Çünkü yağ çeşitlerinin yanında, her yağın
kendi içinde birçok çeşidi vardır. Örneğin
kekik uçucu yağı, uçucu yağlar içinde en çok
bilinenlerden biridir ancak kendi içindeki
çeşitlerinin her biri farklı hastalıklar için
kullanılır. Her uçucu yağın kendine özel uygulama alanları ve kesinlikle kullanılmaması gereken alanları vardır.
Kulağa bilmece gibi gelen bir tanımla “Doğru bitkiden elde edilen doğru yağın doğru
çeşidi, doğru bölgede doğru şekilde kullanıldığında en sağlıklı sonucu verir.” diyebiliriz.
Hekiminiz ve eczacınız tedavinize seve seve
yardımcı olacaklardır.

www.balikesir.bel.tr

İnsan vücudu her organı ayrıntılı tanıdıkça
hayranlık uyandıran mucizevi bir varlık.
Gün içerisindeki yaşantımızda önemini
fark edemediğimiz, hayran kalınası bir organımız da burnumuz. Aslında burnumuz
gündelik yaşamda fark edemediğimiz o kadar çok şey yapar ki… Dış dünya ile vücudumuz arası güzel bir geçiş alanıdır, içindeki
kıllar ve silya dediğimiz mikro uzantılar
sayesinde nefes alabilmemizin yanı sıra;
dışarıdaki tozların, kirlerin vücudumuza
girişini engeller ve vücudumuza giren havanın ısınmasını sağlar. Bununla birlikte
aldığı kokular sayesinde hayatta kalma
becerilerimizi (yiyeceğe ulaşma, eş seçme,
korunma vb.) burnumuza borçluyuz. Koklama öylesine güçlü bir duyu ki bu konuda
yapılan deneylerin sonuçları kokuyu almadığımız takdirde yediğimiz yemeğin tadını
bile algılayamayacağımız yönünde.
Peki 10.000’den fazla koku ayrımı yapabilen burnumuzun bu fonksiyonu sayesinde
bütün metabolizmamızı destekleyici bir tedavi organı olabildiğini biliyor muydunuz?
Aromaterapi adı verilen tedavi yöntemi
bütün dünyada tıbbi tedavinin yanında
destekleyici tedavi olarak kullanılan bir tedavidir. Burnumuzun iyileştirici gücüdür.
Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar sayesinde en yaygın kullanılan şekli olan koklayarak sonrasında ise masaj yolu ile veya
cilde sürülerek yapılan tedavilerin tümü
aromaterapi olarak isimlendirilir.
Aromaterapinin çok eski uygarlıklar tarafından kullanıldığı bilinse de yakın zamanda kullandığımız aromaterapinin bulunuşu
tamamen rastlantısaldır. 1920’li yıllarda
Kimyager Doktor Rene Maurice Gattefosse
elini yakar ve bu sırada babasının parfüm
fabrikasının laboratuvarındadır. Yanan
elini yanlışlıkla
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Balıkesir’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Edremit; Akçay, Güre,
Zeytinli ve Altınoluk Mahalleleri berrak
suları, plajları, kaplıcaları, mesire yerleri,
doğal ve tarihi güzellikleriyle keyifli bir
tatilin ideal alternatiflerindendir.
Zengin flora ve faunasıyla sadece Edremit’in değil, Türkiye ve dünyanın sayılı
güzelliklerinden olan Kazdağları, doğaseverler için unutulmaz bir deneyim sunarken, ilçe merkezindeki tarihi konaklar
ve evler, kültür mirası olarak dikkat çekiyor. Sıcak su kaynaklarıyla da ünlü olan
Edremit, termal turizmin de önemli duraklarındandır.
İlçenin Altınoluk Mahallesi’nin 4 kilometre doğusunda, Kaz ( İda) Dağı eteklerinde yer alan Antandros Antik Kenti,
kurucuları hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte Adramytteion- Asos
yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip
bir kenttir. Geçmişi antik yazarlara göre,
Truva Savaşı’na kadar dayandırılmaktadır. Kentteki en erken tarihli buluntu MÖ.
8. yy olarak tarihlendirilen bir çocuk mezarıdır.
Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi,
bambaşka bir bakış açısıyla bölge coğrafyasında binlerce yıl öncesinden yakın
tarihimize kadar uzanan bir yolculuğa çıkartır. Güre iskelede bulunan bu galeride
bölgenin Havran’dan Truva’ya, Antik tarihten mübadeleye uzanan tarihi geçmişi
görsel ve yazılı materyallerle duvarlara
asılarak sergilenmekte, maketlerle ve tarihi eşyalarla da desteklenmektedir. Kaz
Dağı kronolojisi, İda’nın mitosları, Homerik Troya dönemi, Antandros Antik Kenti, Sarıkız ve Hasanboğuldu efsaneleri,
Türkmenler- Yörükler ve Muhacırların
tanıtıldığı kültür köşesidir.
Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Edremit
merkezde Yunus Emre Parkı’nı hemen
yanındadır. Edremit’in tarihini ve kültürünü bir ayna gibi yansıtan, fiziki görünümüyle eski Edremit Evi’ni yaşatan bir
müzedir.
Tahtakuşlar Etnografya Galerisi, Edremit’in dünyaca tanınan müzelerinden
biridir. Bu galeri, Türkiye’de açılan ilk
özel etnografya galerisi olma özelliğini
taşımaktadır. Tahtakuşlar köyünün girişinde bulunan bu galeri, hem bulunduğu
doğal ortam itibariyle hem de sergilenen
eserler ve yansıtmaya çalıştığı kültürel
değerler nedeniyle yılın her mevsiminde
yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Evren Ertür Galerisi, Ertür ailesi tarafından kurulmuş, Edremit’in zeytinyağı müzesidir. Ertür ailesi, bir asırlık geçmişlerini
yaşatmak için eski zeytinyağı fabrikalarını bir zeytinyağı müzesine dönüştürmüşlerdir.

.
edremit
Kazdağları ile çevrili büyülü güzellik

Yapmadan Dönmeyin:
Akçay, Güre ve Altınoluk plajlarının
keyfini çıkarmadan
Kazdağları’nı gezmeden
Mesire alanlarını görmeden
Müzeleri gezmeden
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Selçuklular döneminde, Yusuf Sinan
Bey tarafından inşa ettirilen Kurşunlu
Cami’nin 1300’lü yıllardan önce yapıldığı
düşünülmektedir. Caminin haziresinde
Mevlâna Yusuf Sinan’ın kabri bulunmaktadır. Tek kubbeli bir camidir.
Kaz Dağı (İda Dağı) Milli Parkı, Edremit
Körfezi’nin kuzeyinde bulunur. 21 bin 450
hektarlık alanıyla deniz ve yeşilin, tarihi
ile doğanın kucaklaştığı, zengin fauna
ve florası ile ülkenin görülmeye değer
yerlerinden. Kaz Dağları’na ilçenin dört
noktasından ulaşılabilir. Bunlar Zeytinli,
Kızılkeçili Köyü, Güre Köyü ve Altınoluk
istikametinden çıkan orman yollarıdır.
Akçay, Edremit ilçe merkezine 9 km
uzaklıkta ve Edremit Körfezi’nin avuç içi
gibi tam içinde bulunmaktadır. Akçay
temiz havası, denizi ve doğal güzellikleri
ile tatilcilerin beğenisini kazanmış bir tatil
beldesidir.
Edremit merkeze 14 km uzaklıkta olan
Güre; termal kaynakları, Pınarbaşı Mesire
Alanı, Tahtakuşlar Etnografya Galerisi ile
bölge turizminin en hareketli olduğu mahallelerden biridir.
Altınoluk, Edremit merkeze 25 km uzaklıkta bulunan, yalnızca kış ve yaz aylarında tatil turizmiyle değil, aynı zamanda
üzerinde kurulduğu tarihsel Antandros
Antik Kenti’nin kalıntıları ile de kültür turizmi alanında adı anılan önemli bir merkezdir.
Pınarbaşı Mesire Alanı, Kazdağı’nın en
tanınmış pınarlarındandır ve bölgenin ilk
mesire alanlarındandır ve Güre’de bulunmaktadır.
Edremit’in Zeytinli Mahallesi sınırları
içinde bulunan ve Edremit’e 11 km uzaklıkta olan Hasanboğuldu Mesire Alanı,
Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde bulunmaktadır.
Altınoluk’un 5 km ilerisindeki Mıhlıçay;
doğal güzellikleriyle bölgenin ünlü diğer
bir mesire alanıdır.
Kazdağı’nın Sarıkız yaylasından doğarak, geniş ve derin bir vadi boyunca akan
Kızılkeçili Çayı etrafında birçok işletme
tarafından mesire alanları oluşturulmuştur.
Jeotermal kaynaklar bakımından da çok
zengin olan Edremit, geçmiş antik döneme dayanan kaplıcalara sahiptir. “Termal
Turizm Bölgesi” olarak ilan edilen Edremit, Güre ve Bostancı mahallelerinde
bulunan, birçok modern üniteden oluşan
kaliteli ve çok yönlü tesislerle termal turizmde dikkat çeken bir merkezdir.

63

Tarım ve hayvancılık merkezi

TEMMUZ - EYLÜL 2021

İvrindi
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Yapmadan Dönmeyin:
Tarihi yapıları gezmeden
Çömlek ve tahta kaşık almadan
Lezzetli etlerinden yemeden
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Adının kesin olarak nereden geldiği bilinmemekle beraber Rumca Avrandi’den geldiği
sanılan İvrindi, yapılan araştırmalara göre
MÖ. I. ve II. yüzyılda yoğun bir yerleşime
sahne olmuştur.Türk Dönemi ile büyük bir
gelişme gösteren yerleşim, Osmanlı Dönemi ile birlikte önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olarak ün kazanmıştır. İvrindi, 19.
yüzyıl sonlarında Karesi Sancağı’na bağlı bir
nahiyedir. Kurtuluş Savaşı dönemindeyse
1920’den Eylül 1922 tarihine kadar Yunan işgalinde kalmıştır. 1944 yılında da İvrindi ilçe
statüsü kazanmıştır.
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Koyun, sığır yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır. İlçede kaolin ve antimon yatakları
bulunmaktadır.
İvrindi’de “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenmiş birçok yapı mevcuttur.
Gözlüçayır Köy Camisi, Hükümet Konağı, Korucu Şehit Bülent Emen Anadolu Lisesi, Gömeniç Kalesi, Şeyh Bedrettin Camii, Kocaeli
Camisi, Yağcılar Evi, Madra Dağı Kalesi, Bedrettin Mahallesi İlkokulu, Gökçeyazı Höyüğü
ve Kocaeli Tümülüsü İvrindi’nin tescilli taşınmazlarıdır.
Hükümet Konağı İvrindi’deki en önemli tarihi
yapılardandır.
Gazi Evrenos İlkokulu, eskiden Gazi Evrenos
İlkokulu olarak kullanılmış olan tarihi bina,
İvrindi’nin en görkemli tarihi yapılarından
biridir. Milli Mücadele’nin başlangıcında Milli
Kuvvetler’in cephane ve erzak ambarı olarak
da hizmet vermiştir.
Korucu Şehit Bülent Emen Çok Programlı
Anadolu Lisesi öğretim binası 1912 yılında temeli atılmış olup 1914 yılında inşaatı tamamlanmıştır. 1920 yılına kadar hükümet konağı
olarak kullanılan bina, Kuvayi Milliye’nin kurulması ile karargâh olarak kullanılmıştır.
Gömeniç Kalesi, tarihi yerleri arasında bulunur. Eski bir kale olan Gömeniç Kalesi, Balıkesir yönünde bulunan kale Kocaçay’ın kıyısında yüksek bir alandadır.
İvrindi içerisinde kaplıca olanakları da bulunmaktadır. Büyük Ilıca Köyü Kaplıcaları
bunların en önemlisidir. Ilıcanın kuruluş yılı
tam olarak bilinmemekle birlikte 1850’lere
rastgeldiği düşünülmektedir. İlçe merkezine
27 kilometre mesafede bulunan Büyük Ilıca
Köyü Kaplıcaları “Ilıca-i Kebir” ismiyle bilinip,
ilçenin önemli sağlık turizmi merkezlerindendir.
İlçe el sanatları konusunda da zengindir.
Korucu Mahallesi’nde ağaç kaşık yapımı,
Kayapa Mahallesi’nde de çömlekçilik ilçenin
önemli el sanatları ürünlerindendir.
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Türk toplumu yüzyıllar boyu zengin bir giyim kuşam ve süsleme kültürüne sahip olmuştur. Bu
zenginlik, giyim biçimlerinde olduğu kadar aksesuarda da kendini gösterir. Geleneksel giyim
kuşam açısından, Tahtacı Türkmen kadın giysileri
renk ve desen yönünden zengin bir kompozisyon
oluşturmaktadır. Bu kompozisyon doğadaki renk,
şekil ve malzemenin zanaatkârınelinde kreatif bir
yaklaşım oluşmaktadır.
Tahtacıların, geçimlerini ağaç kesip dilmek, kiriş
ve tahta biçmekle sağladıkları için Anadolu’da
genellikle ormanlık alanlarda, orman işçiliğinin
yapılabildiği bölgelerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Tahtacıların kültürel yapılarındaki
çok eski öğelerin bugünde tüm canlılığı
ile yaşatılması doğa ile içiçe yaşamanın
sonucudur.
Kazdağları Tahtacı giyim kuşam ve süslemelerinde gördüğümüz; motif, renkve sembol zenginliği Anadolu insanının
yaşam tarzını ve dünya görüşünü büyük ölçüde yansıtan özelliğe sahiptir.
Aksesuarda kullanılan nazara iyi geldiği düşünülen, doğurganlığın simgesi
olarak kabul edilen “amulet”(çılkak)
detayı yoğun olarak görülmektedir.
Kazdağları’nın doğal bitki örtüsü, kültürel zenginliği, mitolojik ve kahramanlık hikâyelerinin sentezi olarak karşımıza çıkan Tahtacı giyim kuşam ve
süslemeleri kültürel form ile pratiklerin
dinamik bir olgusudur.
Tahtacıların giyim kuşam, süslenme
veyaşam biçimleri kadar bilinmeyen
kahramanlık hikâyelerini gelin sizlerle
paylaşalım:
Kazdağı Göknarı’nın Osmanlı tarihi
açısından da çok önemli bir yeri vardır. Fatih Sultan Mehmet’in gemileri
Haliç’e indirirken kullandığı kızakların
Kaynak : 50. Yılda Balıkesir Balıkesir Ticaret
Odası Yayınları Sayfa:207, Prof. Dr. Fatih Satıl,
Tansuğ, S. (1985). Türkmen Giyimi. İstanbul:
Akbank Yayınları, Eşref Bülent, Anadolu Amulet
Geleneğinde Çılkak Ve Eski Kültürlerde İzleri

Kazdağı Göknarı’ndan yapıldığı rivayet edilir: Sultan
II. Mehmet İstanbul’un fethinde gemileri Haliç’e indirmek için bir plan yapmaktadır. Ancak Sultan’ın, gemileri Haliç’e indirmek için kullanılacak kızaklar için hangi
ağacın uygun olacağı ve nereden, nasıl temin edeceği ile ilgili olarak tereddütleri vardır. Bu iş için âlimlerini toplar ve istişare eder. Sonuçta en uygun ağacın
Göknar olduğuna ve ulaşım stratejisi açısından da
kerestenin temin edileceği yer için en uygun bölgenin Kazdağları olacağına karar verilir. Ancak bir sorun
daha vardır! Bu kızakları kim yapacaktır? Yani bu iş için
kereste ustalarına ihtiyaç vardır. Bu amaçla kereste
işinde uzmanlıkları ile nam yapmış olan Toroslardaki
Tahtacı Türkmenleri de Fatih’in fermanı ile Kazdağları’na yerleştirilerek bu vazife ile görevlendirilirler. Kazdağı Göknarı’ndan yapılan kızaklar sayesinde gemiler Haliç’e indirilir ve
İstanbul feth
olunur.
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