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Kıymetli Hemşehrilerim,
Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve doğaya yatırımı önceleyen katılımcı bir anlayışla; çevre ve iklim başlıklarını 

merkeze alarak politikalar üretiyor, proje ve yatırımları hayata geçiriyoruz. Doğayla uyumlu, afetler ve risklere karşı daha 
dirençli bir şehrin inşası için Türkiye’ye örnek olacak proje ve yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar katı atık tesislerinden 

arıtma tesislerine, ulaşımdan yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınmasına, denize kirlilik taşıyan derelerin 
rehabilitasyonundan vahşi depolama alanlarının ıslahına ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kadar çok sayıda 

projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırılırken şehrin çöpünden, güneşten ve jeotermalden 
enerji üretimine başladık.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj ile mücadele kapsamında Çevre Bakanlığımız tarafından düzenlenen “Marmara 
Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı” sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planını şehrimizde harfiyen 

uyguluyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan Türkiye’nin en büyük deniz temizliği seferberliği 
kapsamında Marmara Denizi kıyılarımızda müsilaj temizliğine devam ediyoruz. İlk üç haftada; Bandırma ve Erdek 

kıyılarımızdan 776 metreküp deniz salyasını temizleyerek arıtma tesislerimizde bertarafını sağladık. Pırıl pırıl bir Marmara 
Denizi için çalışmalarımızı sonuna kadar planlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. 

Yıl boyunca sahillerimizde gerçekleştirdiğimiz; temizlik, onarım ve rehabilite çalışmaları sayesinde dünyanın en seçkin 
turizm ve çevre ödüllerinden olan Mavi Bayrak’ımızı; 31’den 36’ya çıkardık.

Suyu yönetmenin en kutsal işlerden bir tanesi olduğuna olan inancımızla, gerçekleştireceğimiz yatırımlarla; modern sulama 
sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, tarımda su tasarrufu sağlamayı, üreticilerin kazançlarını ve toprağın bereketini artırmayı 

hedefl iyoruz. Akıllı sayaçlarla suyu kontrollü kullanarak israfı engelleyecek, ürünlerin kalitesini artıracağız. 
Verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı 

sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere her türlü tarımsal üretim ile hayvancılığı destekliyoruz. 
Üreticilerimize tohum ve fide desteğinden damızlık koç dağıtımına, tarla yollarının iyileştirilmesinden mera alanlarının 

ıslah edilmesine, ana arı dağıtımından ahşap kovan dağıtımına kadar hemen her alanda yanlarında oluyoruz. 
2021 asfalt sezonu açılışını Altıeylül ve Karesi ilçelerimizden başlattık. Çalışmalar kapsamında iki ilçemize toplamda 

30 ton sıcak asfalt serimi yapacağız. Şehrimizin dört bir yanında planlı bir şekilde asfalt serim işlemleri gerçekleştirerek 
vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlayacağız. 

Çanakkale Savaşı Destanı’nın yazıldığı Gelibolu’da yer alan, Balıkesirli onlarca şehidimizin de bulunduğu Kanlıdere 
Mevkii’nde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle ecdada yakışacak bir şehitlik inşa etmek için 

protokol imzaladık. Hızlı bir şekilde proje çalışmalarını başlatarak şanlı tarihimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında 
önemli bir adım atmış olduk. 

Özetle, şehrimizin; doğasına, tarımına, ekolojik yapısına, tarihine, kültürüne katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirerek 
sürdürülebilir bir şehir olması yolunda önemli adımlar atıyoruz.
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ÇAMLIK ŞEHİTLER 
CAMİSİ KADİR 
GECESİ’NDE 
HİZMETE ALINDI

KAHRAMANLARIMIZ 
KANLIDERE’DE 

ADLARIYLA YAŞAYACAK

“MARMARA 
DENİZİ’Nİ 

ESKİ HALİNE 
DÖNDÜRECEĞİZ”

30 MAHALLEYE 
YANGIN 

SÖNDÜRME 
TANKERİ

OSB YOLU GÜN 
SAYIYOR

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
ÜRETİCİLERE 

DAMIZLIK KOÇ 
DESTEĞİ

ASFALT SEZONU AÇILDI 22
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Kepsut İlçesi’nde bulunan asfalt tesis-
lerinde yoğun bir sezona başlangıç 
yapan ekiplerle bir araya gelen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz’a Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan ve Balıkesir Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi 
Erdem eşlik etti. Yoğun geçecek bir 
asfalt sezonunun açılışı yaptıklarını 
kaydeden Başkan Yılmaz “Yol mede-

niyettir, Büyükşehir Belediyesi de bir 
medeniyet projesi. Balıkesir için hep 
birlikte çalışıyoruz.” dedi. 
Sezon boyunca yoğun bir şekilde me-
sai yapacak olan ekip arkadaşlarına 
teşekkür eden Başkan Yücel Yılmaz 
“Çalışırken şehrimizin ve ülkemizin 
kaynaklarını düşünmemiz lazım. Bu-
nun hepimizin ortak kaygısı olması 
lazım. Her biriniz bizim için, bu şehir 

için çok değerlisiniz. Kaliteli, hızlı, sağ-
lam ve ekonomik çalışalım ama sizle-
re bir şey olmasın, güvenliğinize çok 
dikkat edin. Sizlerin nasıl canla başla 
çalıştığınızı biliyorum. Bu şehir için 
hayatınızdan, ailelerinizle geçirdiğiniz 
zamandan fedakarlık yapıyorsunuz. 
Allah ayağınıza taş değdirmesin, as-
falt sezonumuz hayırlı, uğurlu olsun.” 
açıklamasında bulundu.

ASFALT SEZONU AÇILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2021 yılı asfalt 

sezonunu işçilerin katılımıyla dualar eşliğinde açtı.
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2021 yılı asfalt sezonunun açılışını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,
şehrin en büyük iki ilçesi Altıeylül ve Karesi’de de sıcak asfalt hamlesini başlatıyor.

BAŞKAN YILMAZ’DAN 
KARESİ VE ALTIEYLÜL’E 30 TON SICAK ASFALT

Büyükşehir ekipleri, önümüzdeki 
hafta Başkan Yılmaz’ın talimatıyla iki 
ilçede eş zamanlı sıcak asfalt serim 
çalışmalarını gerçekleştirilecek. Al-
tıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı 
ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan, ilçeleri için asfalt ihtiyacı du-
yulan yolları Başkan Yücel Yılmaz 
başkanlığında gerçekleştirilen isti-
şare toplantısında masaya yatırdı. 
Başkan Yücel Yılmaz her iki ilçeden 
gelen asfalt taleplerini bu yılki prog-
rama alarak asfaltlama çalışmalarına 
start verdi. 
Bu kapsamda Altıeylül ve Karesi il-

çelerine 30 bin ton sıcak asfalt seri-
mi yapacak olan Büyükşehir Beledi-
yesi, çalışmaları kısa süre içerisinde 
tamamlayarak vatandaşların hizme-
tine açmayı hedefliyor. 

İKİ İLÇEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi olarak şehrin tamamında va-
tandaşların daha güvenli ve daha 
konforlu seyahat edebilmelerini 
sağlamak amacıyla çalıştıklarını ifa-
de etti. Başkan Yılmaz “Bu kapsam-
da Balıkesir’imizin iki büyük ilçesi 

Altıeylül ve Karesi’de; ilçe belediye 
başkanlarımızla yapmış olduğumuz 
görüşmeler neticesinde asfaltlan-
maya ihtiyaç duyulan yollarımızı 
belirledik ve eş zamanlı olarak sıcak 
asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Ça-
lışmalarımızı kısa süre içerisinde ta-
mamlayarak yeni ve güvenli yolları 
hemşehrilerimizin kullanımına aça-
cağız. 2021 asfalt sezonunun açıl-
masıyla birlikte iki ilçemizin yanı sıra 
şehrin dört bir yanında yeni yol açı-
mı, asfalt serimi, yol genişletme gibi 
çalışmalarımız da sürecek.” açıkla-
masında bulundu.
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“Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında başlatılan Türkiye’nin en büyük deniz temizleme seferberliği Balıkesir’de, 
Bandırma Limanı’ndan start verdi. Müsilaj temizliğini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Denizi 
korumakla ilgili tedbirlerde Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, tüm siyasi partilerin temsilcisi olan belediye başkanlarının 

duruşu çok net. Marmara Denizi’ni kesinlikle eski haline döndüreceğiz.” dedi.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan mü-
silaj (deniz salyası) ile mücadele kap-
samında Çevre Bakanlığı tarafından 
düzenlenen “Marmara Denizi Eylem 
Planı Koordinasyon Toplantısı” son-
rasında açıklanan 22 maddelik eylem 
planı hayata geçiriliyor. Marmara Deni-
zi’ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderil-
mesi üzerine Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum tarafından, Türkiye’nin 
en büyük deniz temizliği seferberliği 
başlatıldı. Balıkesir dâhil 7 ilde (İstan-
bul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Çanakkale 
ve Tekirdağ) eş zamanlı olarak yürü-
tülen deniz temizliği seferliği kapsa-
mında Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz beraberinde; 
Balıkesir Valisi Hasa Şıldak, Bandırma 
Belediye Başkanı Tolga Tosun ve ilgili 
birimlerin amirleriyle birlikte Bandırma 
Limanı’ndan yola çıktıkları tekneyle, 
müsilaj temizliği çalışmalarına start 
verdi. Sonrasında Erdek Sahili’nde de 
çalışmalar devam etti. 

GÜNDE ORTALAMA
20 TON MÜSİLAJ TEMİZLENECEK 
Kıyı uzunluğu 175 kilometre olan Mar-
mara Denizi’nde çevresel şartlara 
bağlı olarak meydana gelen yoğun 
müsilaj ve deniz yüzeyinde bulunan 
katı atıkların temizlenmesi amacıyla 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kiralanan 17 metrelik Deniz Yü-
zeyi Temizleme Teknesi Başaran-2 her 
gün düzenli olarak çalışmalarını sürdü-
recek. Günde ortalama 20 ton ve üzeri 
müsilaj temizlenerek BASKİ’nin vidan-
jörleriyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
en yakın arıtma tesisinde bertaraf edi-
lecek. 

HEDEF 3 YILDA 
PIRIL PIRIL BİR MARMARA DENİZİ
“Marmara Hepimizin” sloganıyla yü-
rütülen çalışmaları yerinde yakından 
inceleyen Başkan Yılmaz, yerel yöne-
timler olarak bu konuda üzerlerine dü-
şeni en iyi şekilde yapacaklarını ifade 
ederek şöyle konuştu:

Bölgemizde, denizimizi korumak için 
elimizden geleni yapmaya başlamış-
tık. Bandırma’da Büyükşehir Bele-
diyesi olarak; Büyükşehir Belediye 
Meclisimiz ve Bandırma Belediyemiz-
le beraber bununla ilgili bir yıl önce 
bir projeyi hayata geçirdik ve Ban-
dırma’da derin deşarjı tamamen ileri 
biyolojik arıtmaya dönüştürdük. Bu-
nunla ilgili şu anda müteahhit firma 
işlemleri yapıyor. Ne kadar isabetli 
bir karar aldığımızı, zamanlamanın ne 
kadar önemli olduğunu görüyoruz, Er-
dek’te aynı şekilde. Bu bölgeyi direkt 
ya da dolaylı bir şekilde etkileyen 11 
arıtma tesisimiz vardı. Bakanımız bu 
konuda destek olacaklarını da ilan etti. 
Diğer alanlarda Marmara Denizi’ne 
akan farklı bölgelerden gelen dereler, 
su kaynakları var. Bunlarla ilgili tedbir-
leri de Valimiz ile istişare ettik. Müsta-
kil veya sanayi atıklarının bir şekilde 
minimuma indirecek 22 madde içinde 
hepsi dâhil var. Hayvancılık ve sulama 
ile ilgili 22 maddeyi tek tek incelediği-

“MARMARA
DENİZİ’Nİ
ESKİ HALİNE

DÖNDÜRECEĞİZ”
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mizde çok teferruatlı çalışılmış ve Mar-
mara Denizi’ni 3 yıl içerisinde olması 
gerektiği hale döndürecek bir eylem 
planı organizasyonu. Bu eylem planı 
çok farklı aşamalardan oluşuyor. Ama 
hedefimiz 3 yıl içerisinde pırıl pırıl bir 
Marmara Denizi. Sürdürülebilirliği ya-
kalama işi olarak da 5 yıllık bir eylem 
planı hazırlandı.” 

“DURUŞUMUZ ÇOK NET”
Yüzeysel temizlikle ilgili görsel olarak 
yapılması gereken çalışmaları, Ban-
dırma 17 Eylül Üniversitesi’nin yön-
lendirmeleriyle ve iş birliğinde; gerek 
karadan vidanjörlerle, gerek deniz içe-
risinden müdahalelerle, gerek balıkçı-
ların desteğiyle kısa süre içerisinde 
yapan ilk illerden birinin Balıkesir ol-
duğunu belirten Başkan Yücel Yılmaz, 

devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bunu ilk yapan illerden biriyiz, hazır-
lıklarımızı yaparak hemen başlamıştık. 
Müsilajın denizin altında azaltılması ve 
yok edilmesi için burada hem bilimsel 
çalışmaların hem de karadan ve iklim-
sel olarak var olan koşulların değişme-
si lazım. Bununla ilgili de sevindirici ha-
berler geliyor. Karadeniz’den gelmesi 
gereken akımın başladığına dair haber 
geldi. Denizi korumakla ilgili tedbirler-
de Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, 
tüm siyasi partilerin temsilcisi olan be-
lediye başkanlarının duruşu çok net. 
Marmara Denizi’ni kesinlikle eski hali-
ne döndüreceğiz. Ülkemize ve mem-
leketimize hayırlı olsun. Denizimizin 
bu refleksi şu anda tedavi edilebilir 
durumda. Siyaset üstü bir açıyla imza 
altına alınan 22 maddelik eylem planı-

mızın Marmara Denizi’ne hayır getire-
ceğini düşünüyoruz.”

ATIK SU TESİSİ
YATIRIMLARI SÜRÜYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gü-
ney Marmara Bölgesi’nde toplamda 
8 adet 126 bin kişi ve 21.290 m3/gün 
kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisleri ile 
vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet 
veriyor. Bu kapsamda; Bandırma ve 
Erdek ilçelerinde Atıksu Arıtma Tesisi 
çalışmalarına başlanıldı. Avşa Adası 
Atıksu Arıtma Tesisi’nin proje çalış-
maları devam ederken, Erdek İlçesi; 
Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar ve 
Ormanlı Mahallelerinin alt yapı proje-
leri tamamlanarak yatırım programına 
alındı.



10

N
İS

A
N

 -
 H

A
Zİ

R
A

N
  2

02
1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Şehitler Camisi’ni, Mübarek Kadir 
Gecesi’nde muhteşem bir Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit programıyla hizmete 
aldı. Ulusal bir kanaldan canlı olarak yayınlanan programa, Türkiye’nin önde 

gelen hatipleri katıldı.

ÇAMLIK ŞEHİTLER CAMİSİ
KADİR GECESİ’NDE HİZMETE ALINDI
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Çamlık Rekreasyon Alanı’nda bulu-
nan Şehitler Camisi’ni, Mübarek Ka-
dir Gecesi’nde muhteşem bir Kuran-ı 
Kerim Tilaveti ve Mevlit programıyla 
hizmete aldı. Balıkesir İl Müftüsü Ce-
lal Sürgeç’in vaazıyla başlayan Mev-
lit programında; İstanbul Ayasofya-i 
Kebir Camisi Şerifi İmam Hatibi Bün-
yamin Topçuoğlu, İstanbul Kadıköy 
Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisi 
İmam Hatibi Habip Deveci, Kasaplar 
Camisi İmam Hatibi Cengiz Bilgiç ve 
İstanbul Büyük Çamlıca Camisi İmam 
Hatibi İshak Danış’ın Kuran-ı Kerim Ti-
lavetleriyle devam etti. İstanbul Eyüp 
Sultan Camisi Baş Müezzini Halit Tö-
rün, Zağnos Paşa Camisi Müezzin-
leri Nafiz Duman ile Bahtinur Çakar, 
Altıeylül İlçe Müftü Vekili Faruk De-
ğer’in dualarıyla ve Zağnos Paşa İlahi 
Grubu’nun okuduğu ilahilerle ulusal 
bir kanaldan canlı olarak yayınlanan 
Mevlit programı izleyenleri mest etti. 

CANLI YAYINDA
ŞEHİTLER CAMİSİ’Nİ ANLATTI
Mevlit Programı öncesinde canlı ya-
yına bağlanarak tüm İslam âleminin 
Mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayan 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Çamlık Şehitler 
Camisi hakkında bilgiler verdi. Balı-
kesir’in simgesi haline gelecek olan 

Çamlık Şehitler Camisi’nde, Kuran-ı 
Kerim Tilaveti ile Kadir Gecesi’ni idrak 
edeceklerini söyleyen Başkan Yücel 
Yılmaz, Şehitler Camisi’nin en önemli 
özelliğinin hilal minaresi ve gün batı-
mında ışıklandırmayla belirginleşen 
Arapça vav harfi şeklindeki mimarisi 
olduğunu ifade etti. 

KISITLAMALAR SONA ERDİĞİNDE 
AÇILIŞI YAPILACAK
Yaklaşık 10 bin kişinin aynı anda na-
maz kılacağı tüm ibadetlerin en iyi 
şekilde yapılabileceği standartlarda 
hem modern hem de Balıkesir halkı-
nın geçmişten bu güne getirdiği özel-
likleri yaşayabileceği güzel bir cami 
ve bedesten alanı olarak yapıldığını 
belirten Başkan Yücel Yılmaz “Mimari 
yapısı zaten gökyüzünden bakıldığı 
zaman apayrı bir özellik veriyor. Al-
tında dizayn edilmiş dükkanlar, Balı-
kesir’in 20 ilçesinden ürünlerin sergi-
lenebileceği bir rekreasyon alanında; 
çocuk parkları, restoranlar, alışveriş 
yapılabilecek yerler ve tam ortasında 
camimiz insanlarımıza hizmet ede-
cek. Camimizin açılışını çok kısa süre 
içerisinde tüm kamuoyunda paylaşa-
cağız. Kısıtlamalar ortadan kalktıktan 
sonra camimiz ve Çamlık Rekreasyon 
Alanı’nı halkımızın hizmetine sunmuş 
olacağız.” diye konuştu.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz; 53 tesis ile 15 bin 47 hektar 
tarım alanı için 2021 yılı tarımsal sulama se-
zonunun açılışını, Karesi ilçesine bağlı kır-
sal Boğazköy Mahallesi’nde bulunan Bo-
ğazköy Göleti’nde gerçekleştirdi. Sulama 
sezonu öncesinde Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri 
Genel Müdürlüğü (BASKİ), 19 açık sulama 
tesisinde; 196 bin metre kanal temizliği ve 
300 bin metre yabancı ot temizliği gerçek-
leştirdi. Çalışmalar sayesinde 5 bin 400 
hektar tarım alanında sorunsuz su iletimi 
sağlanarak çiftçilerin sulama kanallarını 
daha randımanlı kullanmalarının önü açıldı. 
Bunun yanı sıra 34 kapalı sulama tesisinde 
de 430 bin metre şebekenin kontrollerini 
yaparak hatların tamamını dolduran BASKİ 
ekipleri,  9 bin 647 hektar tarım alanını çift-
çilerin kullanımına hazır hale getirdi. 

KURAKLIK TEHDİDİNE TEDBİR 
Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları ile 
34 kapalı tesisin 26’sına ön ödemeli ultra-
sonik tarımsal sulama sayacı takılarak 3 

bin 742 hektar tarım alanında yüzde 40 ila 
45 oranında su tasarrufu sağlanacak. Ka-
zanılan su ile yeni alanlar sulamaya açıla-
rak bölge ekonomisine katkısı sunulacak. 
Ayrıca bir sonraki yıla saklanabilen su sa-
yesinde de kuraklık ihtimaline karşı tedbir 
alınmış olacak. 

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ İLE
SUDAN TASARRUF EDİLİYOR
Brüt 126 hektar sulama alanına sahip olan 
Karesi Boğazköy Göleti, 2020 yılı sulama 
sezonunda yüzde 100 su kullanımıyla 130 
hektar alanın sulamasını sağladı. 2021 yı-
lında ön ödemeli sayaç ile elde edilen ta-
sarruf sonucunda 2022 sulama sezonunda 
975 metre ilave hat yapılarak toplamda 25 
hektar alanın sulamaya açılması hedefleni-
yor.

“MALİYETİ AZALTACAK
GELİRİ ARTIRACAĞIZ”
2021 yılı tarımsal sulama sezonu açılışında 
konuşan Başkan Yücel Yılmaz, suyu yönet-
menin en kutsal işlerden bir tanesi oldu-

ULTRASONİK SAYAÇLA
SUDAN TASARRUF

2021 yılı tarımsal 
sulama sezonunun 

açılışını Boğazköy’de 
yapan Büyükşehir 

Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, belediyenin öz 

kaynaklarıyla 26 sulama 
tesisine ultrasonik tarımsal 
sulama sayacı taktıklarını, 

bununla birlikte su 
tasarrufu sağlayacaklarını 
ve tasarruf edilen su ile de 
kuraklık ihtimaline karşı 
tedbir almış olacaklarını 

kaydetti.
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ğunu belirterek gerçekleştirecekleri 
yatırımlarla; modern sulama sistem-
lerinin yaygınlaştırılmasını, tarımda su 
tasarrufu sağlamayı, üreticilerin ka-
zançlarını ve toprağın bereketini ar-
tırmayı hedeflediklerini söyledi. Her 
zaman üreticinin yanında olduklarını 
ve mahsullerinin bereketini artırmayı 
amaç edindiklerini dile getiren Başkan 

Yılmaz “Akıllı sayaçlarla suyu kontrollü 
kullanarak israfı engelleyecek, ürün-
lerin kalitesini artıracağız. Balıkesir’in 
bereketli üretim kapasitesini artırmak 
için üreticilerimizle birlikte gece gün-
düz çalışıyoruz. Üretim kapasitesini 
artırmak suyun toprağımızın her yeri-
ne ulaşmasıyla oluyor. 30 büyükşehir 
içinde; 15 bin hektar alanı sulamayı 

üstlenerek bunu nizamı olarak yapan, 
10 binin üstünde çiftçisine akıllı sayaç-
larla su dağıtan ve ürün kapasiteleri-
ni artırmak için onlarla beraber gece 
gündüz çalışan başka bir Büyükşehir 
yok. Daima üretenin yanındayız. Ma-
liyetlerini azaltacak gelirlerini artıra-
cağız. Memleketimize hayırlı, uğurlu 
olsun.” dedi.
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KAHRAMANLARIMIZ
KANLIDERE’DE

ADLARIYLA
YAŞAYACAK

“Selam olsun üniformasını kefen seçenlere,“Selam olsun üniformasını kefen seçenlere,
Balıkesirli Telefoncu Salih’in oğlu Şehit Hamid’e,Balıkesirli Telefoncu Salih’in oğlu Şehit Hamid’e,

Havranlı Seyid Onbaşı’ya,Havranlı Seyid Onbaşı’ya,
Balıkesir Lisesi’nin kahraman öğrencilerine,Balıkesir Lisesi’nin kahraman öğrencilerine,

Tüm Balıkesirli şehitlerimize,Tüm Balıkesirli şehitlerimize,
Ve bu vatan için canlarını verenVe bu vatan için canlarını veren

tüm kahramanlarımıza…”tüm kahramanlarımıza…”
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Çanakkale Savaşı Destanı’nın yazıldığı 
Gelibolu’da yer alan, Balıkesirli onlar-
ca şehidimizin de bulunduğu Kanlıde-
re Şehitliği; Büyükşehir Belediyesi ve 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanlığı iş birliğinde ihya edi-
lecek, konuyla ilgili iş birliği protokolü 
imzalandı.
Başkanvekilimiz Yasin Sağay ve Ça-
nakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından 
imzalanan protokol törenine ilçe be-
lediye başkanları ve meclis üyeleri ka-
tıldı.

ECDADA YAKIŞACAK 
Mevcut halinde üzerinde herhangi 
bir yapının ya da işaretin bulunmadı-
ğı Kanlıdere Mevkiinde ecdada yakı-
şacak bir şehitlik inşa etmek için Ça-
nakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı ile protokol imzalayan Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi, hızlı bir 
şekilde proje çalışmalarını başlatarak 

şanlı tarihimizin gelecek nesillere ak-
tarılması noktasında önemli bir adım 
atacak. Doğa ile uyumlu, milli ve dini 
imgelerin yer alacağı şehitlik ihya pro-
jesi ise Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı’nca hazırlandı.

ÜSTÜN MÜCADELE
RUHUNU SİMGELEŞTİRECEK
Bilgilendirme duvarından yürüyüş yol-
larına, şehitlik anıtından mezar taşla-
rına kadar her detayın üzerinde titiz-
likle durulduğu projeyle; şehitlerimizin 
vatan savunması için vermiş oldukları 
üstün mücadele ruhu ve dik duruşları 
ile savaşın kazanılması, şehitlik anıtı ile 
sembolize edilerek kalıcı bir iz bırakıl-
ması hedefleniyor. Şehitlerimizin, top-
rak üstünde betimlenmesi amacıyla 
simgesel mezar taşlarının kullanılacağı 
projede ayrıca şehitlerimizin kimlikleri 
de hazırlanacak bilgilendirme duvarın-
da ayrı ayrı yer alacak. 

BALIKESİR TEK YÜREK 
ÇANAKKALE’DE
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın, Kanlıdere Şehitliği’nin 
yapılması için büyük çaba sarf ettiği-
ni söyleyen Başkanvekili Yasin Sağay 
“Kanlıdere Mevkii’nde bir şehitlik ya-
pılması kahraman ecdadın torunları 
olarak boynumuzun borcudur. İşte bu 
bilinçle bugün Balıkesir olarak tek ses 
tek nefes buradayız. Protokolümüzü 
imzaladık, en kısa sürede çalışmaları 
başlatacak şanlı tarihimize ve ecdadı-
mıza yakışan bir projeyi hayata geçi-
receğiz. Emeği geçen başta Başkanım 
Yücel Yılmaz olmak üzere herkese yü-
rekten teşekkür ediyorum. Kanlıdere 
Şehitliğimizin açılışını da hep birlikte 
gerçekleştirmeyi diliyor; vatanın bö-
lünmez bütünlüğünü ve Türk Mille-
ti’nin huzuru ve güvenliğini sağlamak 
için hayatlarını feda eden tüm şehitle-
rimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” 
açıklamasında bulundu.

Şehre, İstiklal Madalyası 
kazandırabilmek 

amacıyla tek yürek 
olan Balıkesir, şimdi de 
Kanlıdere Mevkii’nde 
şehit düşen Balıkesirli 

kahramanların adlarının 
yaşatılacağı Kanlıdere 
Şehitliği için güç birliği 

yaptı.
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BALIKESİR’İN
MAVİ BAYRAK SAYISI

36’YA ÇIKTI

Balıkesir’in 2019 yılında 22 olan Mavi Bayrak sayısı, 2020’de 31’e, 2021’de ise 36’ya çıktı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
insan ve çevreye saygılı yatırımları sayesinde 7 halk plajı bir kez daha Mavi Bayrak alırken Erdek Bakraç Plajı ve Erdek 
Dalyan Plajı da Mavi Bayrak sahibi oldu. Balıkesir yine Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın’ın ardından Türkiye’de en fazla 

Mavi Bayrak’a sahip 5’nci il olurken Türkiye ise yeniden dünya 3’üncüsü oldu.

36 MAVİ BAYRAK DALGALANACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kapasite ve nitelikleri artırılan, 
yenileri inşa edilen atık su arıtma tesis-
leri, Mavi Bayrak sayısının yükselme-
sinde oldukça etkili. Arıtma sayısı ile 
kişi başına düşen atık su arıtma mikta-
rını artırmayı hedefleyen Büyükşehir, 
değişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma, 
atık su ve kanalizasyon şebekesi yatı-
rımlarını da sürdürüyor.

HER ŞEY TİTİZLİKLE PLANLANIYOR
Bu yıl 36 Mavi Bayrak’ın dalgalanacağı 
Balıkesir kıyıları, Büyükşehir Belediye-
si tarafından gerçekleştirilen alt ve üst 
yapı çalışmalarıyla turizm sezonuna 
hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında 
kent mobilyalarının yenilenmesinden 
yürüyüş ve bisiklet yollarına, soyunma 

kabinlerinden kum eleme ve temizlik 
çalışmalarına, asfalttan peyzaj çalış-
malarına kadar her şey titizlikle plan-
lanıp hayata geçiriliyor. 

ÇEVRE EĞİTİMİ VE 
BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 
YAPILACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Mavi 
Bayraklı halk plajı sayısını artırmayı, 
Balıkesir plajlarının yüzme suyu kali-
tesi, çevre yönetimi ve can güvenliği 
konularında standartlarının yükseltil-
mesini ve Mavi Bayrak kriterlerinin en 
iyi şekilde uygulanmasının sağlanma-
sını hedefliyor. Belediye ayrıca yıl bo-
yunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme 
çalışmaları da yürütecek.

MAVİ BAYRAK NEDİR?
Mavi Bayrak; nitelikli plaj, marina ve 
yatlara verilen uluslararası bir çevre 
ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 
38, yatlar için ise 17 Mavi Bayrak kriteri 
bulunuyor. Bu kriterler; plajda yüzme 
suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilen-
dirme, çevre yönetimi, can güvenliği 
ile hizmetler başlıkları altında toplanı-
yor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamı-
nın paket arıtma tesisi veya belediye 
arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu 
kriterler arasında. Mavi Bayrak adayı 
plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönet-
meliği gereğince yaz sezonu boyunca 
(Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla 
deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyo-
lojik analizleri yapılıyor. Analiz sonuç-
ları ise yuzme.saglik.gov.tr adresinden 
düzenli olarak paylaşılıyor.
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Balıkesir’in turizm potansiyelini ortaya çı-
karmak amacıyla 291 kilometrelik sahil şe-
ridinde çalışmalarını sürdüren Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi, Edremit Altınkum sahil 
düzenlemesi ikinci etabında sona gelindi. 
Peyzaj, çevre düzenleme ve ağaçlandırma 
çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgeyi eki-
biyle birlikte inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, 
ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek görüş-
lerini aldı.

BALIKESİR’E YAKIŞAN SAHİLLER
Sahilleri, Balıkesir’e yakışır hale getirmek için 
gayret ettiklerini ifade eden Başkan Yücel 
Yılmaz; şehirde ulaşımdan kırsal kalkınmaya, 
kültürden spora kadar her alanda yatırım 
yaptıklarını kaydetti, yıllardır beklenen sahil 
düzenleme projelerini hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 

BÜYÜKŞEHİR BÖLGEYE DEĞER KATIYOR
Zeytinli Altınkum’da, Büyükşehir Belediye-
since yapılan çalışmaları değerlendiren ve 
Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden bölge 
sakinleri ise “Yapılan yatırımlar bölgeye de-
ğer katıyor, hepimizi sevindiriyor. Daha önce 
böyle bir çalışma, böyle bir güzellik görme-
dik. Yapılan işler çok güzel, insanlar için fay-
dalı. Herkes memnun, Büyükşehir Belediye-
si’ni takdir ediyor.” dedi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi birinci etap 
çalışmalarının yapıldığı ikinci etabın ise ta-
mamlanmak üzere olduğu Altınkum’da; 1,5 
kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yü-
rüyüş yollarından bisiklet yollarına, dinlenme 
alanlarından oyun alanlarına ve aydınlatma-
ya, sahil temizliğinden ağaçlandırma ve yeşil 
alana kadar birçok çalışma gerçekleştirdi.

Balıkesir’in sahil şeridini 
güzelliğine yakışır 
hale getirebilmek 

amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen Altınkum 
sahil düzenleme 

çalışmalarının ikinci 
etabında sona gelindi. 
Vatandaşlar, yapılan 
düzenlemeleri çok 
beğendiklerini dile 

getirdi. 

VATANDAŞLAR,
ALTINKUM’UN YENİ HALİNİ BEĞENDİ
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Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır sü-
regelen trafik sorununu çözüme kavuş-
turmak için harekete geçen Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişi-
nin rahat ve konforlu bir şekilde ula-
şımını sağlayacak 4 şeritli alternatif 
yolda çalışmalarını tamamlamak üze-
re. Büyükşehir Belediyesi, kendi iş gücü 
ve öz kaynaklarıyla yaptığı 3 bin 100 metre uzun-
luğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli 
alternatif yolda asfalt çalışmalarına başladı. Yol tamamlandığında Gaziosman-
paşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yanındaki 
tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı sona erecek. 

YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
2015 yılında yaklaşık 5 bin olan çalışan sayısının 2021’de yaklaşık 15 bine ulaştığı Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 1 ve 2. etapların dolmasıyla birlikte 10 yıl içerisinde 3. ve 4. etabın genişleme sahaları 
da tamamlanacak. 4 etapta tamamlandığında OSB’de yaklaşık 100 binin çalışanın olacağı öngörü-
lüyor. Projelendirme ve planlama çalışmalarını bu öngörüden yola çıkarak yapan Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi, alternatif yolu 100 bin kişi kapasiteli olarak inşa etti. 

OCAK AYINDA
YAPIMINA BAŞLANDI
Fabrikaların gelişmesi, istihdam sayılarının artması nedeniyle şehir merkezi ve OSB arasında 
en işlek konumdaki Yakup Şevki Paşa Caddesi’nin hususi ve servis araç trafiğinde oluşan sı-
kışıklıklar büyük sorunlar meydana getiriyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için 2019 yılında göreve 
gelir gelmez yol için projelerini hazırlattı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Hasan Şıldak, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Yönetim Kurulu Üyesi Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, diğer yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üye-
leriyle yapılan istişare toplantılarının ardından yolun yapım çalışmalarına Ocak 2021’de 
başlanmıştı. 

TRAFİĞİ ÇOK RAHATLATACAK
Dokuma Kavşağı’ndan başlayan 3 bin 100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde çift 
gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak; Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Kesirven yolun-
dan OSB’ye bağlanıyor. Asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasının ardın-
dan Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni yolu servis yolu ilan 
ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi’ndeki hususi 
araç trafiğini de rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR’ların da batı çevre yolunu 
kullanması üzerine OSB’de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak.

Büyükşehir Belediyesi OSB’de yıllardır 
süregelen trafik sorununu, kendi iş gücü 

ve öz kaynaklarıyla yaptığı alternatif yol ile 
çözüyor. 100 bin kişi kapasiteli ve 4 şeritli 
yolda asfaltlama çalışmaları başladı, kısa 

zamanda hizmete açılacak.

OSB YOLU GÜN SAYIYOR
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BÜYÜKŞEHİR’DE
ASFALT ÇALIŞMALARI

HIZLANDI
Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda 

seyahat edebilmeleri amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi; Bigadiç, Kepsut, Burhaniye, Edremit, 

Ayvalık ve Gömeç’te sıcak asfalt serimi 
gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, kent genelinde vatan-
daşların ulaşımlarını daha 
rahat ve modern bir şekilde 
sağlayabilmeleri için proje-
lerini bir bir hayata geçiriyor. 
Planlanan program dâhilin-
de yol çalışmalarını yürüten 
Büyükşehir Belediyesi bu 
kapsamda; Bigadiç Atatürk 
Caddesi’nde, Kepsut Ke-
çidere-Dereli Mahalleleri 
arasında, Burhaniye İskele 
Mahallesi Kabaağaç Cadde-
si’nde, Edremit Zeytinli Ma-
hallesi 3091. Sokak’ta, Ay-
valık Küçükköy Kavşağı ile 
Mehmet Akif Ersoy Caddesi 
ve Cunda Köprüsü Kavşa-
ğı’nda ve Gömeç Artur Tatil 
Sitesi’nden Intaland yoluna 
kadar sıcak asfalt serim iş-
lemleri gerçekleştirildi. 

KONFORLU VE GÜVENLİ 
YOLLAR
Büyükşehir Belediyesi; 12 
metre genişliğindeki Bur-
haniye Kabaağaç Caddesi 
ile 350 metre uzunluğunda-
ki Derviş Günday Caddesi, 
900 metre uzunluğunda, 
10 metre genişliğindeki Ay-
valık Mareşal Fevzi Çakmak 
Bulvarı Küçükköy Kavşağı 
ile 8 metre genişliğinde 400 
metre uzunluğundaki Meh-
met Akif Ersoy Caddesi ve 
Cunda Köprüsü Kavşağı’n-
da 500 metre ve Gömeç 
Intaland yolunda 5 kilomet-
re asfaltlama çalışmalarına 
hızlı bir şekilde tamamladı. 
Ayrıca bin 400 metre uzun-
luğundaki Bigadiç Atatürk 
Caddesi, bin 360 metre 
uzunluğunda, Kepsut Ke-
çidere-Dereli Mahalleleri 
arasında 10 kilometre, 2 bin 
900 metre uzunluğunda, 7 
buçuk metre genişliğinde 
Edremit Zeytinli Mahallesi 
3091. Sokak’ta asfalt çalış-
masını da tamamlayan Bü-
yükşehir ekipleri, bir yan-
dan yeni yolları sürücüler 
için daha güvenli ve konfor-
lu hale getirirken diğer yan-
dan da rutin olarak bozuk 
yollarda bakım ve onarım 
çalışmaları gerçekleştiriyor.
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şimdilik 10 bin abonenin sayacı drone 
vasıtasıyla uzaktan okunmaya başlandı. 
TOKİ Yenimahalle’de ilk uygulamayı ya-
pan Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, projenin kayıp kaçağı 
önleyeceğini ve sayaç okumadaki zor-
lukları ortadan kaldıracağını söyledi.

“BALIKESİR’İN GELECEĞİNİ
 DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE 
GÜÇLENDİRİYORUZ”
Akıllı sayaçları eskileriyle ücretsiz olarak 
değiştirdiklerini belirten Başkan Yücel 
Yılmaz  “Ortak akılda buluştuk. Eski sis-
temle TOKİ’de var olan bütün dairelerde 
fatura okuma işlemini iki haftada yapı-
lırken şimdi, bir noktadan kaldırdığımız 
drone, burada bulunan akıllı sayaçların 
hepsini kısa süre içerisinde ve kimseyi 
rahatsız etmeden okuyor, faturalandırı-
yor.” açıklamasında bulundu. Türkiye’de 

bir ilk olan uygulamayı bizzat test eden 
Başkan Yılmaz, “Zamandan ve iş gü-
cünden tasarruf sağlarken verimliliği de 
artıracağız. Balıkesir’in geleceğini dijital 
dönüşüm ile güçlendirmeye devam edi-
yoruz.” dedi. 

TOKİ’DEKİ SAYAÇLAR
10 DAKİKADA OKUNDU
Projenin ilk uygulamasını TOKİ’de yapan 
Başkan Yücel Yılmaz’ın kullandığı ve yak-
laşık 10 dakika havada kalan dronenun, 2 
bin 2 su sayacını okumayı başardığı gö-
rüldü. BASKİ tarafından geliştirilen yazı-
lım sistemiyle drone aracılığıyla okunan 
sayaçların, okuma süreleri en aza indiri-
lerek SMS ve mail yoluyla bilgilendirme 
yapılabiliyor. 1 ila 1000 arası sayacı, 3 ila 
8 dakika arasında okunmasına fırsat ve-
ren sistem sayesinde zamandan tasarruf 
sağlanacak, işgücü verimliliği artacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si  “Akıllı Şehir Balıkesir” yolcu-
luğunda önemli bir adım attı ve 
pilot mahallelerde uyguladığı 
“Akıllı Sayaç Okuma Sistemi”ni 
şehrin dört bir yanında uygu-
lamaya başladı. Balıkesir Su ve 
Kanalizasyon İdaresi tarafından 
geliştirilen yazılım sistemiyle 

‘AKILLI SAYAÇ OKUMA’
İLE KAÇAĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi akıllı şehircilik 

uygulamalarında Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek “Akıllı 

Sayaç Okuma Sistemi” ile 
sayaçları çok kısa bir sürede 
drone ile havadan okuyor. İlk 

uygulamayı yapan Başkan 
Yücel Yılmaz, projenin kayıp 

kaçağı önleyeceğini ve 
sayaç okumadaki zorlukların 
ortadan kalkacağını söyledi.
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ERDEK’E 
İLERİ 
BİYOLOJİK
ATIK SU ARITMA
TESİSİ

Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Erdek’e kazandırdığı ileri 
biyolojik atık su arıtma 

tesisinde tüm hızıyla devam 
eden çalışmaları inceleyen 

Başkan Yücel Yılmaz 
“Erdek Körfezi’ni kirlilikten 

kurtaracak olan tesisle 
birlikte Marmara Denizi’ni 

kirleten unsurlar da ortadan 
kalkacak.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Er-
dek’i modern altyapıya kavuşturacak, böl-
genin atık su sorununa çözüme getirecek 
ve suyun kalitesini yükseltecek olan Erdek 
Kanalizasyon ve Atık Su Artıma Projesi’n-
de devam eden çalışmaları inceledi. Pro-
jenin son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi 
alan Başkan Yılmaz, İleri Biyolojik Arıtma 
prosesli inşa edilecek olan tesisinin ta-
mamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllar-
dır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık 
su bertaraf sorunları çözüme kavuşacağını 
ifade ederek “Erdek Körfezi’ni kirlilikten 
kurtaracak olan tesisle birlikte Marma-
ra Denizi’ni kirleten unsurlar da ortadan 
kalkacak. Hem şehrimize hem de Erdekli 
hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olsun.” dedi. 

GİRİLMEDİK CADDE VE SOKAK 
KALMAYACAK
62 bin 750 kişi kapasiteli ileri biyolojik atık 
su arıtma tesisi projesinin içerisinde yakla-
şık 70 kilometrelik şebeke inşaatı olduğu-
nu hatırlatan BASKİ Genel Müdürü Günal 
“Erdek’e yaklaşık 68 milyon liralık bir yatı-
rım yapıyoruz. Bu projenin maliyeti yüzde 
50’si SUKAP kapmasında, yüzde 50’si ise 
Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynağın-
dan karşılanıyor. Erdek’te toplam 68 kilo-
metrelik alanımızın alt yapısı yenilenecek, 
girilmedik cadde ve sokak kalmayacak.” 
açıklamasında bulundu.
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Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zen-
ginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan 
ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir ekono-
misini canlandırmak üzere her türlü tarımsal üretim ile 
hayvancılığı destekleme hedefiyle çalışan Büyükşe-
hir Belediyesi, tüm faaliyetlere büyük önem veriyor. 
Ekim, dikim ve hasat dönemi öncesinde; Dursunbey, 
İvrindi, Savaştepe, Havran, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalık ilçelerinde, çiftçilerin tarla ve zeytinliklerine 
daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerinin 
sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından iş makineleriyle yollar açılarak te-
mizlendi, ardından da gerekli bakım ve ona-
rım çalışmaları gerçekleştirildi.  

ÜRETİCİLERE FİDE VE TOHUM 
DESTEĞİNDE BULUNULUYOR
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire-
si Başkanlığı; çiftçilere destek olmak ve üreti-
min devamlılığını sağlayabilmek amacıyla ilçe 
belediyeleriyle iş birliği içerisinde tohum ve 
sebze fidesi dağıtımları gerçekleştiriyor. Bu 
kapsamda; Dursunbey’de çiftçilikle uğraşan 
5 kırsal mahallede 105 çiftçiye 2 bin 800 ki-
logram Badalan Fasulye tohumu, Edremit’in 
kırsal Bostancı Mahallesi’nde 7 bin 500 ki-
logram yem bitkisi tohumu ile 44 paket si-
lajlık mısır ve yine Edremit’in kırsal Çıkrıkçı 
Mahallesi’nde 401 bin 800 adet sebze fidesi 
dağıtıldı.  

MERA ALANLARI ISLAH EDİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 40 ayrı nok-
tada mera alanlarında ıslah çalışmaları ger-

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınma 
ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarını 

sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın büyük önem 
verdiği kırsal kalkınma konusunda tarım ve 

hayvancılığın her alanında üreticilere destekler 
sağlanarak alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar 

gerçekleştiriliyor.

BÜYÜKŞEHİR
KIRSAL KALKINMAYA
BÜYÜK ÖNEM VERİYOR
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çekleştiriyor. Hayvancılığı geliştir-
mek için mera alanlarındaki kara 
çaltı bitkisini bertaraf edip toprağa 
karışmasını sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi hem topraktaki organik 
madde miktarını artırıyor hem de 
mera alanlarını temizleyerek özellik-
le küçükbaş hayvancılık için en ve-
rimli hale getiriyor. 

BOZ IRK SUNİ TOHUMLAMA 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hayvancılıkla geçimini sağlayan va-
tandaşların daha fazla kazanç elde 
etmesi için yerli boz ırk sığırların ve-
rimini artırmak amacıyla çalışmalar 
devam ediyor. Yerli boz ırk sığırlarla; 
genetik, morfolojik ve şekil olarak 
oldukça benzerlik gösteren Pied-
montese ırkı boğa sperması kulla-
nılarak Sındırgı’nın; kırsal Eğridere 
Mahallesi’nde 2, kırsal Sinandede 
Mahallesi’nde 3 olmak üzere top-
lamda 5 suni tohumlama çalışması 
yapıldı. Bu ırkın tohumlamasından 
doğan buzağılar, yerli ırk boğalar-
dan doğan buzağılara göre yaklaşık 
iki katı canlı ağırlığa ulaşıyor. 
Balıkesir’de arıcılığın geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması amacıyla ça-
lışmalarına devam eden Büyükşehir 
Belediyesi, özellikle kırsal mahal-
lelerde yaşayan vatandaşların arı-
cılık konusunda teşvik edilmesiyle 
ek gelir sağlamalarını amaçlayarak 
üreticilerin yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve arıcılığın bilimsel 
bir şekilde yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla Uygulamalı Sertifikalı Arı 
Yetiştiriciliği Kursları düzenliyor.

2021 YILINDA ARICILIĞA
1 MİLYON 125 BİN LİRA DESTEK
Balıkesir Balını dünya çapında mar-

ka haline getirebilmek amacıyla arı üreti-
cilerine büyük destekler sağlayan Büyük-
şehir Belediyesi, bu kapsamda 2021 yılı 
içerisinde; 210 üreticiye 2 bin 100 adet 
ahşap kovan, bin 215 arıcıya 6 bin 45 te-
neke arı yemi ve 5 bin ana arı dağıtarak 1 
milyon 125 bin liralık destek sağladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
BAL ORMANI KURULUYOR
Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Türkiye’de 
şu ana kadar kurulmuş en büyük Bal Or-
manı’nı kurma çalışmalarını Edremit’in arı-
cılık konusunda eski bir geleneğe sahip 
olan kırsal Dereli Mahallesi’nde sürdürü-
yor.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geç-
tiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda “Ko-
yunlarda Verimliliği Artırma Projesi” 
kapsamında 50 ila 100 arasında meri-
nos dişi hayvana sahip olan üreticilere 
yüzde 75 hibe ile damızlık koç dağı-
tımında bulundu. Koyunlarda verim-
liliği artırmak, sürülerde kan değişimi 
sağlamak ve bu sayede daha kaliteli 
sürüler elde etmek amacıyla; Bigadiç, 
Sındırgı, Susurluk ve Savaştepe’de ye-
tiştiricilik yapan, Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği üyelerine kura ile Bandırma 
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden 
temin edilen merinos ırkı damızlık 165 
koç, Başkan Yücel Yılmaz’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen törende dağıtıldı. 

2 YILDA 259 DAMIZLIK KOÇ 
DAĞITILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla; geç-

tiğimiz yıl iki ilçede 94 koç dağıtımı 
yapıldığını, bu yıl ise 4 ilçede daha 
165 koçun dağıtımını gerçekleştirerek 
toplamda 6 ilçede 259 koç dağıtıldı-
ğını söyleyen Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Serkan Akça “Koyunlarda ve-
rim artışına katkı sağlıyoruz. Bandır-
ma Koyunculuk Enstitüsüne teşekkür 
ediyoruz, koçlarımız genetik testleri 
yapılmış damızlık değeri yüksek hay-
vanlar olduğundan önemi çok büyük. 
Amacımız, Balıkesir’in değeri olan ko-
yunculuğu en verimli şekilde yapabil-
mek. İl Tarım müdürlüğümüzle yapmış 
olduğumuz çalışmalarla ıslah edilecek 
mera alanlarını belirledik ve çalışma-
lara başladık. 6 aydan bu yana 800 
dönümün üzerinde mera alanını ıslah 
ettik, hedefimiz yılda 2 bin dönüm.” 
dedi. 

BALIKESİR’E YÜN İPLİK FABRİKASI 
KURULACAK
Balıkesirli üreticiler için Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destek-
leriyle, hayvan sayılarını artıracakları-
nı ifade eden Bandırma Koyunculuk 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç 
Veske “Koyunculuğu geliştirmek adı-
na elimizden geleni yapıyoruz. Koyu-
nun yapağından da faydalanabilmek 
adına Enstitü Müdürlüğümüz bünye-
sinde yün iplik fabrikası kurmaya karar 
verdik. Yatırımcılarımız hazır, en kısa 
zamanda bu fabrikayı aktif hale geti-
receğiz ve köylümüzden yapağıyı en 
iyi fiyattan alacağız.” dedi. 

BAŞKAN YAVAŞ: PROJENİN VERİMİ
BİRKAÇ YIL SONRA
DAHA ÇOK BELLİ OLACAK
Kırsalı bu kadar yoğun olan bir şehirde 
yapılacak en iyi hizmetlerden birinin 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİLERE
DAMIZLIK KOÇ DESTEĞİ

 “Koyunlarda Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticilere, kura ile yüzde 75 

hibeli damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.
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üretimi teşvik edici projeleri hayata geçirmek 
olduğunu dile getiren Sındırgı Belediye Başka-
nı Ekrem Yavaş “Balıkesir kuzu etinde bir mar-
ka, bunu büyütmek adına çok güzel bir proje. 
Bu projenin verimi birkaç yıl sonra daha da çok 
belli olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Yücel Yılmaz’ın hayata geçirdiği projelerin halk-
ta bir karşılığı var, kendisini tebrik ediyorum, 
Balıkesir için çok hayırlı bir iş yaptınız. Bizim in-
sanımız çalışkan ve gayretli onlara sadece bir 
yol haritası gerekiyor bunu da çok şükür Bü-
yükşehir Belediyemiz gerçekleştiriyor.” dedi. 

3 İLÇEYE DAHA
DAMIZLIK ÜRETİM MERKEZİ KURULACAK
 Balıkesir’in bir tarım şehri olduğunun altını çi-
zerek Balıkesir Kuzusu’nun hak ettiği bir namı 
ve piyasa değerinin varlığından söz eden Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz “ Bu iş iyi yaptığımızda her zaman piya-
sanın tercih ettiği yer oluruz. Kepsut ve İvrindi 
ilçelerimize kurduğumuz Balıkesir Kuzusu Da-
mızlık Merkezlerinde fiili olarak koyunlarımıza 
damızlık yetiştirmeye başladık, bu uzun soluklu 
bir proje. 20 ilçemizde uygun olan yerlerde da-
mızlık merkezleri kurmaya devam edeceğiz, 3 
tanesi planlama aşamasında.” dedi.  

BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR KUZUSU 
MARKA OLACAK 
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü 
ile çok güzel bir anlaşma yaptıklarını ifa-
de eden Başkan Yücel Yılmaz “Bizi pozi-
tif yönde destekliyorlar. 1 milyon 300 bin 
nüfusa sahip Balıkesir’de yaklaşık 1 buçuk 
milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. Ta-
rım Bakanlığımız ile beraber mera alan-

larını düzenliyoruz, traktörleri aldık çalışmala-
rımıza başladık. Bu işi el birliğiyle yapacağız. 
Balıkesir çiftçisi, Balıkesir Kuzusu hak ettiği 
değeri bulacak, şehrimizin markası olacak. 
Siz üreteceksiniz biz tanıtımını yapacağız. 
Maliyetlerinizi azaltacak çalışmalar yapaca-
ğız ayrıca satarken daha çok kazanmanız için 
marka değeri oluşturacağız.” dedi.  

ÜRETİCİLERİN MALİYETİ AZALACAK
Üreticilerin maliyetlerini azaltmak için to-
hum, parazit oluşmaması için ise koyun 
yıkama makinesi desteklerine devam 
edeceklerini belirten Başkan Yücel Yıl-
maz “Çiftçiler, bu toplumun temel dire-
ği. Zahmetli ve bir o kadar güzel bir iş. 
Ayrıcalıklı bir iş yaptığınızın farkında ol-
malısınız, asla bitmeyecek bir iş çiftçilik. 
Balıkesir’in köyleri çok güçlü, üretilenleri 
satacak pazarımız var. O yüzden bu işi 
hakkını vererek yapalım. Para kazanın, 
çiftçiyim dediğiniz zaman zengin-
mişsiniz desinler. Dağıtacağımız 
koçlar, güzel yavrularıyla sizlere 
bereket getirsin.” diye konuştu.
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larını düzenliyoruz, traktörleri aldık çalışmala-
rımıza başladık. Bu işi el birliğiyle yapacağız. 
Balıkesir çiftçisi, Balıkesir Kuzusu hak ettiği 
değeri bulacak, şehrimizin markası olacak. 
Siz üreteceksiniz biz tanıtımını yapacağız. 
Maliyetlerinizi azaltacak çalışmalar yapaca-
ğız ayrıca satarken daha çok kazanmanız için 
marka değeri oluşturacağız.” dedi.  

ÜRETİCİLERİN MALİYETİ AZALACAK
Üreticilerin maliyetlerini azaltmak için to-
hum, parazit oluşmaması için ise koyun 
yıkama makinesi desteklerine devam 
edeceklerini belirten Başkan Yücel Yıl-
maz “Çiftçiler, bu toplumun temel dire-
ği. Zahmetli ve bir o kadar güzel bir iş. 
Ayrıcalıklı bir iş yaptığınızın farkında ol-
malısınız, asla bitmeyecek bir iş çiftçilik. malısınız, asla bitmeyecek bir iş çiftçilik. 
Balıkesir’in köyleri çok güçlü, üretilenleri Balıkesir’in köyleri çok güçlü, üretilenleri 
satacak pazarımız var. O yüzden bu işi satacak pazarımız var. O yüzden bu işi 
hakkını vererek yapalım. Para kazanın, hakkını vererek yapalım. Para kazanın, 
çiftçiyim dediğiniz zaman zengin-
mişsiniz desinler. Dağıtacağımız 
koçlar, güzel yavrularıyla sizlere 
bereket getirsin.” diye konuştu.
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Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, İl 

Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 

işbirliğinde 19 ilçede 
bin 500 çiftçiye; 
12 bin kilogram 
yonca tohumu, 
30 bin kilogram 
da silajlık mısır 

tohumu desteğiyle 
üreticilerin yem 
maliyetlerinin 

düşürülmesine katkı 
sağlanıyor.

Çiftçilerin kaba yem maliyetlerinin dü-
şürülmesi, hayvancılık faaliyetlerinin ge-
lişmesine katkı sağlamak, kırsal alanda 
işsizliğin azaltılması ve üretimin çeşitlen-
dirilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü işbirliğinde yem bitkileri tohu-
mu dağıtımı gerçekleştiriliyor. İl genelin-
de Tarım Müdürlükleri tarafından yonca 
ve silajlık mısır tohum talepleri toplanarak 
19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram 
yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık 
mısır tohumu ulaştırılacak.

PROJENİN MALİYETİ 1 MİLYON 
1 milyon bedelli proje kapsamında; yüzde 
75’i Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi hibesi olarak 
dağıtılacak tohumlarla; 3 bin dekar alana 
yonca, 12 bin dekar alana ise silajlık mısır 
ekimi yapılacak.

42 TON YEM BİTKİSİ DESTEĞİ
Karesi İlçesi kırsal Şamlı Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen törende konuşan Kırsal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-

maz’ın talimatlarıyla 2020 yılının Eylül 
ayında 35 ton yem bitkisi tohumu dağıt-
tıklarını bugün ise çiftçilere il genelinde 
42 ton yem bitkisi tohumunu desteğinde 
bulunduklarını söyledi.

PROJELERİN DEVAMI GELECEK
Dağıtılan tohumların Balıkesir’e ve çift-
çilere hayırlar getirmesini temenni eden 
Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, projelerde 
desteklerinden dolayı Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ede-
rek bu tür projelerin devamının geleceği-
nin müjdesini verdi.

“SİZLERİN ÇALIŞMALARI
BU MEMLEKETE EN BÜYÜK HİZMET”  
AK Parti hükümetleri döneminde tarıma 
ve hayvancılığa bugüne kadar bütün hü-
kümetler tarafından yapılmamış yardım 
ve desteklerin yapıldığını söyleyen AK 
Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu 
Aydemir, çiftçilere “Bizim baş tacımızsı-
nız, kıymetlimizsiniz. Sizlerin çalışmaları 
bu memlekete en büyük hizmet.”  diyerek 
seslendi. 
Çiftçilerin, köylerinde tüm ülke için üret-

BÜYÜKŞEHİR DESTEKLİYOR 
YEM MALİYETİ DÜŞÜYOR 
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mesini istediklerini ifade eden AK Par-
ti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 
köylüyü desteklemeye yönelik bu faa-
liyet için Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a ve tüm çalışanlarına te-
şekkür etti.

ÜRETİCİLERE DESTEK
Balıkesir’i özenilen, yaşanmak istenen 
ve yaşayan herkesin “Ben, Balıkesir ile 
gurur duyuyorum.” diyeceği bir kent 
haline getirmek için dertlendiklerini 
belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “Bunun başında 
ekonomi geliyor. Şehrimizin yüzde 45’i 
çiftçilik ve çiftçiliğe dayalı mesleklerle 
geçimini sağlıyor. Bizler, üreten insanı-
mızın ‘Allah bereket versin, üretiyorum 
ve kazanıyorum, masraflarımı çıkarı-
yorum, kendime de para kalıyor’ de-
mesi için çalışıyoruz.” açıklamasında 
bulundu.

“EL ELE VERMEMİZ LAZIM”
Üreticilerin yem maliyetlerini düşüre-
bilmeleri için meraları ıslah ettiklerini 
ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Bi-
zim girdi maliyetlerini düşürmemiz la-
zım ki bereketi üreticilerimiz yaşasın. 

Ama çiftçimizin de değişen şartlara 
uyum sağlaması lazım. Her yerde ol-
duğu gibi çiftçilikte de rekabet var. 
Biz, sizin için mücadele ediyoruz. Bu işi 
sürdürülebilir kılmamız için el ele ver-
memiz lazım. Sizin de yaşadığınız yer-
de el ele vermeniz lazım. Ancak planlı, 
programlı ve akıllı olursak bu işi doğru 
yönetebiliriz.” dedi.

“YAPTIĞINIZ İŞLE GURUR DUYUN”
Üreten herkesin yaptığı işle gurur duy-
ması gerektiğini dile getiren Başkan 
Yılmaz “Bu işe sahip çıkmamız lazım. 
Balıkesir Kuzusu artık Türkiye’nin mar-
kası oldu. Hangi mezbahada kesilirse 
kesilsin, Balıkesir’de kesildiği anlaşılın-
ca değeri artıyor. 50 peynirli şehir di-
yoruz. Bu, koyununa da, keçisine de, 
mandasına da bir şekilde sahip çıkıyo-
ruz demek. İstiyoruz ki bizim sattığımız 
peynir Türkiye’nin bir değeri olsun, 
üretene de sağana da, peynir yapana 
da, satana da bereket olarak dönsün.” 
dedi.

“BİZLER BİR İRADE
ORTAYA KOYUYORUZ”
Balıkesir’in bir gastronomi şehri oldu-

ğunu, geçmişten gelen yöresel birçok 
değeri bulunduğunu söyleyen Başkan 
Yücel Yılmaz “Kırmızı eti, balı, peyniri, 
zeytini neredeyse her şeyi meşhur Ba-
lıkesir’in. Ama bunu hepimizin bilmesi 
ve hissetmesi lazım. Bizler bu değer-
lere sahip çıkmak için gereken iradeyi 
ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki bu şehir 
siz olmadan olmaz. Balıkesir’i birbiriy-
le değil diğer şehirlerle rekabet eden, 
diğer şehirlerden daha iyi üreten, 
gübresinin bile faydaya dönüştüğü bir 
şehre dönüştürmemiz lazım.” dedi.

“BU İŞLE DERTLENDİK”
Güzel yönetilmesi halinde her şeyin 
berekete dönüştüğünü kaydeden 
Başkan Yılmaz “Sizler bu milletin tüm 
ihtiyacını karşılayan insanlarsınız. Son 
günlerde sübvansiyon tedbirlerle siz-
lere destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu 
işle dertlendik. Birlikte çalışıp planlı 
programlı bu işi yaparsak, bizim de 
desteklerimizle Balıkesir tarım ve hay-
vancılık alanında 2-3 sene içerisinde 
çok daha iyi noktalara gelecek.” açık-
lamasında bulundu. 

Pakize Mutlu Aydemir
AK Parti Balıkesir Milletvekili

Erkan Alkan
Tarım İl Müdürü

Ekrem Başaran
AK Parti Balıkesir İl Başkanı

Serkan Akça
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı
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BAŞKAN YILMAZ’DAN
3 İLÇEYE YOL MÜJDESİ

Bandırma’nın Külefli Mahallesi’ni mer-
keze bağlayan 10 kilometrelik yol üze-
rinde bulunan Habibullah Köprüsü; 
dar olması ve girişinde bulunan viraj-
lar dolayısıyla birçok kez ölümlü trafik 
kazasına sebebiyet verdi. Bölge halkı-
nın talebiyle Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı 
üzerine sil baştan yenilenen Habibul-
lah Köprüsü’nün; uzunluğu 15 metre-
den 18 metreye, genişliği ise 5,30 met-
reden 12 metreye çıkarılarak iki şeritli 
hale getirildi. Köprüde incelemelerde 
bulunan Başkan Yücel Yılmaz; Gönen 
ve Manyas istikametinden gelerek 

Bandırma’ya bağlanan Habibullah 
Köprüsü’nü de içine alan 27 kilomet-
relik yolda, 3 ilçeyi kesintisiz ve gü-
venli bir şekilde birbirine bağlayacak 
asfaltlama çalışması yapılacağının da 
müjdesini verdi. Yapılacak asfaltlama 
çalışmasıyla birçok kırsal mahalleden 
Bandırma’ya rahat ve güvenli bir şekil-
de bağlantı sağlanmış olacak. 

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI 
KISA SÜREDE BAŞLATILACAK
Vatandaşlarda büyük bir beklenti 
haline dönüşen Külefli Köprüsü’nün, 
Balıkesir’e hayırlı olması temennisin-

de bulunan Başkan Yücel Yılmaz “Bu 
köprü çok insanımızı üzmüş, canını 
yakmış bir geçiş alanıydı. Şimdi geniş-
leterek sağlam ve güvenli bir şekilde 
insanlarımızın geçebileceği bir köp-
rüye dönüştü. Büyükşehir Belediyesi 
olarak şehrimizin her köşesinde ihti-
yaç duyulan öncelikli ne varsa hepsini 
hayata geçiriyoruz. Kısa sürede başla-
tacağımız asfaltlama çalışmalarıyla 3 
ilçeyi güvenli olarak kesintisiz birbirine 
bağlayacak, kırsal mahallelerden ilçe 
merkezine geçiş yollarını daha konfor-
lu hale getireceğiz.” diye konuştu.

Bandırma’nın kırsal Külefl i Mahallesi’nde hizmete açılan Habibullah Köprüsü’nde incelemelerde bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Bandırma, Gönen ve Manyas’ı birbirine bağlayan 27 kilometrelik 

yolda asfaltlama çalışması yapılacağının müjdesini verdi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, pandemi süre-
cinde yaşanan olumsuzluklardan 
etkilenen esnafa destek olmaya 
devam ediyor. Dükkânını açamayan 
belediye kiracılarından kira almayan 
Başkan Yılmaz, bu kez de normalleş-
me sürecine destek olmak amacıyla 
esnaf ve iş yerlerinden 1 Haziran - 31 
Ekim tarihleri arasında 1. kademe 
tüketilen içme ve kullanma su ücret-
lerini almayacak. Her zaman esna-
fın yanında olduklarını dile getiren 
Başkan Yılmaz, pandemi sürecinde 
de esnafa destek olmaya devam et-
tiklerini belirtti. Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 1. kademe su 
ücretlerinin beş ay süre ile sosyal 
destek kapsamında karşılanacağını 
vurgulayan Başkan Yılmaz “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıklamış olduğu ekono-
mik destek paketleriyle birlikte yerel 
yönetimler olarak bizler de üzerimi-
ze düşen sorumluluğu yerine getir-
meye çalışıyoruz. Yaşadığımız zorlu 
süreçlerin sonucunda esnafımızın 
mağdur olmaması adına Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi olarak imkân-
larımızı seferber etmiş durumdayız. 
Allah’ın izniyle bu zorlu süreci hep 
birlikte aşacağız.” dedi. 

ÜCRET ALINMAYACAK 
İŞLETMELER
Genelgelerde söz edilen; her türlü 
lokanta modelleri, aperatif olarak 
yemek tüketilen yerler,  paket ola-
rak yemek satan işletmeler, kafe-
teryalar, kahvehaneler, çay ocakları, 
aile çay bahçeleri, internet kafe tar-
zı oyun salonları, pastaneler, ber-
ber-kuaför salonları, oto yıkamacılar, 
halı sahalar, spor ve fitness salonları 
ve benzeri iş yerlerinin aylık su fatu-
ralarına yansıyan 1. kademede tüke-
tilen içme ve kullanma su bedelleri 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından karşılanacak.

ESNAF VE İŞ YERLERİNDEN 
    SU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan bir sosyal belediyecilik örneği daha.  Başkan Yılmaz, 
pandemi sürecinden etkilenen il genelindeki tüm esnaf ve iş yerlerinden  5 ay boyuca 1. kademe su ücreti 

alınmaması talimatını verdi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 
Binasının açılışı gerçekleştirildi. Karesi ilçe-
sine bağlı Paşaalanı Mahallesi 192. Sokak 
No:1 adresinde hizmet verecek olan yeni 
ek hizmet binasında, dağınık halde bulu-
nan birimler tek bir binada daha sağlıklı ve 
düzenli bir şekilde Balıkesir’e hizmet ede-
cek. Bodrum ve terasla birlikte 7 katlı olan 
bina, yaklaşık 6 bin 750 metrekare kapalı 
alanda bulunuyor. 
4 ayrı bağımsız bölümde hizmet veren 
üçüncü şahıslara ait binaların kapatılarak 
oluşturulduğu binada; Personel A.Ş ile Ba-
lıkesir Toplu Konut A.Ş (BALTOK) Genel 
Müdürlükleri, Hukuk Müşavirliği, Muhtarlık 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kırsal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştir-
me ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kül-
tür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ula-
şım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi 
Başkanlığı, Beyaz Masa ve BASKİ tahsilat 

birimi yer alıyor. 
Yaklaşık 300 personelin hizmet verebi-
leceği Ek Hizmet Binasında; Başkanlık ve 
Genel Sekreterlik çalışma ofisleri, konfe-
rans salonları, toplantı salonları ve bir de 
Fırıntaş Kafe bulunuyor. 

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR
Yapısı gereği büyük olduğu için Büyükşe-
hir Belediyesi’ne yakışan bir bina olduğunu 
söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer 
Orkan “Merkezde bulunan ek hizmet bi-
nalarının burada toplanması çok mantıklı 
ve doğru olmuş. Merkezde gelip gitmek 
ve park sorunu hep bir problemdi. Buraya 
gelen insanlar, işlerini çok rahat bir şekilde 
park sorunu yaşamadan halledebilecek. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yıl-
maz’a da çok teşekkür ediyoruz, böyle bir 
binayı Karesi ilçemize kazandırdığı için. Bu 
binanın; çalışanlarına, Balıkesir’imize, Kare-
si’mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, şehir 

merkezinde dağınık 
bir halde bulunan 

birimlerini tek bir çatıda 
topladı, Karesi ilçesi 

Paşaalanı Mahallesi’nde 
Ek Hizmet Binasının 

açılışını gerçekleştirdi. 
Açılışta konuşan 

Başkan Yücel Yılmaz, 
Balıkesir’e daha kaliteli 
ve ulaşılabilir bir şekilde 

hizmet verebilmek 
amacıyla dağınık 
birimleri bir araya 

getirdiklerini ifade etti.

EK HİZMET BİNASI 
AÇILDI
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DAĞINIK OLAN BİRİMLER
BİR ARAYA TOPLANDI
İl genelinde dağınık halde bulunan bi-
rimleri ek hizmet binalarında bir araya 
toplayarak vatandaşlara daha kaliteli 
ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet ve-
rebilmeyi amaç edindiklerini belirten 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Edremit’te 8 ayrı nokta-
da personelimiz, vatandaşlara hizmet 
vermeye çalışıyordu. Bütün Körfez’in 
ana konuşlanmasını Edremit’te, tek 
bir yerde topladık. Onu da geçtiğimiz 
yıl tam bugün açtık. Burhaniye’de de 
binamızı açtık. Orada da Burhaniye 
bölgesindeki sorunları idare edecek 
tüm arkadaşlarımızı; BASKİ, İtfaiye 
gibi Büyükşehir Belediyesi’nin irtiba-
tının tamamen sağlanacağı noktayı 
oluşturduk. Sadece bunlarla kalmayıp, 

Bandırma’daki binamızı da güzelleş-
tirdik. Sahile yakın, insanların kolayca 
gelip gidebilecekleri, devlete yıllarca 
hizmet etmiş bir binanın tahsisi ve ta-
dilatı bittikten sonra güzel bir binayla 
Bandırmalı vatandaşlarımıza, onlara 
yakışır bir şekilde hizmet etmeyi düşü-
nüyoruz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: BALIKESİR
TÜM ÖZELLİKLERİYLE TANINACAK
Büyükşehir Belediyesi’nin merkezde 
dağınık bir şekilde olan birimleri, Kı-
zılay binasında toplayarak Ek Hizmet 
Binası oluşturduklarını ifade eden 
Başkan Yücel Yılmaz “Farklı noktalar-
da hizmet veren dağınık birimlerimizin 
hepsini buraya taşıdık. Bütün çalışma-
larımızı vatandaşımıza daha kaliteli hiz-
met nasıl veririz, onların şehirdeki kon-

forunu nasıl hissederiz diye yapıyoruz. 
Giyimimizle, kuşamımızla vatandaşla 
kurduğumuz ilişkiyle her açıdan şeh-
re yakışır olmalıyız. Ben iddialıyım. 
İddiamızda şu: 2024 yılı geldiğinde 
Türkiye’de, Balıkesir’i tüm özellikle-
riyle tanımayan çok az insan kalacak. 
Balıkesir dediği zaman; yeşil, güzel, 
tarımı, turizmi olan, esnafı güler yüzlü, 
huzurlu, güvenli, insanların çocuklarını 
okutmak istedikleri, hastanede rahat 
edebileceklerini bildikleri, eğlenmek 
istediklerinde eğlenebilecekleri, yeşil 
görmek istediklerinde pikniğe gide-
bilecekleri kaliteli bir şehir olarak akla 
gelecek. Ek hizmet binamızda da güler 
yüzümüz,  hizmet odaklı anlayışımızla 
vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz.” 
diye konuştu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekili Yavuz Subaşı ile 
beraber Katı Atık Entegre Tesisi’ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz, burada 

yapımı devam eden 2 milyon metreküp kapasiteli ve yaklaşık 15 milyon 
TL’ye mal olacak yeni lot alanındaki çalışmaları inceledi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
KATI ATIK ENTEGRE TESİSİ’NE
15 MİLYONLUK YATIRIM
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir 
Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi’ni 
ziyaret etti. Yıllık ortalama 400 bin ton 
çöpün işlenerek aylık ortalama 50 bin 
hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan 
Enerji Üretim Tesisi ile ilgili bilgiler alan 
Başkan Yılmaz ayrıca Katı Atık Entegre 
Tesisinde inşası süren 2 milyon met-
reküp kapasiteli ve yaklaşık 15 milyon 
TL’ye mal olacak yeni lot alanındaki 
çalışmaları inceledi. 

ÇÖPTEN ZARAR EDERKEN
ENERJİ ÜRETİR HALE GELDİK
Balıkesir’de toplanan tüm çöpün iş-

lendiği tesiste atmosfere en çok zararı 
veren gazların başında gelen metan 
gazını enerjiye dönüştürdüklerini söy-
leyen Başkan Yücel Yılmaz, tesiste 15 
iş makinesi çalıştığını belirtti. Bundan 
sonraki süreçte gelecek olan çöpü en 
iyi şekilde yönetmek amacıyla yeni bir 
lot yaptıklarını açıklayan Başkan Yıl-
maz “Zarar ederken, masrafı varken 
şu anda yapmış olduğumuz çalışmay-
la, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılan-
masına katkı sağlıyoruz. Düşünürse-
niz, çalışırsanız, gayret ederseniz; çöp 
sorun olmaktan çıkıp enerjiye dönüşü-
yor. Halkımız için çalışıyoruz.” ifadele-
rini kullandı.  

ÇÖPLE İLGİLİ OLUMSUZLUKLAR 
BERTARAF EDİLİYOR
Alanda Başkan Yücel Yılmaz ile birlikte 
incelemelerde bulunan AK Parti Balı-
kesir Milletvekili Yavuz Subaşı “Çöp-
ten enerji üretmeyle alakalı çevredeki 
her türlü olumsuzlukları bertaraf etmiş 
oluyoruz. Türkiye’deki büyükşehir be-
lediye başkanlıkları düzeyinde nadir 
olan bu tür geri dönüşüme destek 
sağlayacak faaliyet ve projeleri haya-
ta geçirdiği için Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Yücel Yılmaz’a hemşeh-
rilerim adına teşekkür ediyor, başarılı 
çalışmalarının devamını diliyorum.” 
diye konuştu.
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Balıkesir’i, Türkiye’nin 
aromaterapi merkezi 

konumuna getirecek olan 
çalışmalar gerçekleştiren 

Büyükşehir Belediyesi, Kızıklı 
Mahallesi’nde yaşayan 8 

kadın üreticiye yaklaşık 11 bin 
Itır fidesi dağıttı. Böylelikle 

ülkemizde ilk kez Itır bitkisinin 
tarladan tarımı yapılacak. 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Bur-
haniye’de hizmet veren Balıkesir Çiftçi 
Eğitim Merkezi (BAÇEM) tıbbi ve aro-
matik bitkiler üzerine gerçekleştirdiği 
çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürü-
yor. BAÇEM’de 5 yıllık AR-GE çalışma-
ları sonucu üretilen tıbbi ve aromatik 

BALIKESİR, TÜRKİYE’NİN
AROMATERAPİ 
MERKEZİ OLACAK

bitki fideleri “Aromatik Köy” Projesi 
kapsamında çiftçilerle buluşturuluyor. 
Projenin ilk adımı olarak Burhaniye’nin 
kırsal Kızıklı ve Börezli Mahallelerin-
de Itır bitkisi yetiştirilecek. BAÇEM’de 
yetiştirilen Itır fideleri, hayata geçirile-
cek olan “Aromatik Köy” projesi kap-
samında kadın üreticilere hibe olarak 
dağıtıldı.

BÖLGENİN ADI
ITIR BİTKİSİYLE ANILACAK
Gül yağına benzer özellikleriyle; gıda, 
ilaç, parfümeri ve kozmetik sanayisin-
de geniş kullanım potansiyeline sahip 
Itır bitkisinin tarımının yaygınlaştırılma-
sı amacıyla Burhaniye’nin kırsal Kızıklı 
Mahallesi’nde yaşayan 8 kadın üretici-
ye dağıtılan 11 bin fide ile ülkemizde ilk 
defa Itır bitkisinin tarlada tarımı yapı-
lacak. Balıkesir’i, Türkiye’nin aromate-
rapi merkezi konumuna getirecek olan 
“Aromatik Köy” projesi kapsamında; 
Kızıklı ve Börezli Mahallelerinde kadın 

çiftçiler tarafından tarlalarda ıtır bitki-
sinin tarımı yapılacak, bölgenin adı Itır 
bitkisiyle anılacak. 

ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN
FİDELER KÖYLÜLERLE
PAYLAŞILACAK
Kızıklı Mahallesi Muhtarlığı önünde ka-
dın üreticilere, fidelerini teslim eden 
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ser-
kan Akça “Aromatik Köy” projesiyle 
kadın üreticiler vasıtasıyla Itır bitkisinin 
katma değeri yüksek ürünlere dönüş-
türülerek satışının yapılacağını söyle-
di. Akça “Aromatik Köy projesi kap-
samında Itır fidesinin ardından; kekik, 
mercanköşk, civanperçemi, aynısefa, 
tıbbi papatya, lavanta, biberiye, mor 
reyhan gibi bitkilerle köyümüzü des-
teklemeye devam edeceğiz. Ayrıca 
ata tohumlarından ürettiğimiz fideleri 
de önümüzdeki yıl köylümüzle payla-
şarak üretimlerine destek olmayı sür-
düreceğiz.” diye konuştu.
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Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla şehre 
estetik bir görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi; 

kavşak, refüj ve dikey bahçelere farklı renklerde mevsimlik 
çiçek dikimleri yapıyor.

BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 
kavşak ve refüjlerin daha estetik bir görü-
nüm kazanması için farklı türlerde; çiçek-
lendirme, ağaçlandırma ile çimlendirme 
çalışmalarını sürdürüyor. Bahar aylarının 
gelmesiyle birlikte yapılan çiçeklendirme 
çalışmalarıyla şehir adeta çiçek bahçe-
sine dönüşüyor. Büyükşehir Belediyesi 
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı 
ekipler; Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bu-
lunan orta refüjde çiçek dikimi ile dikey 
bahçelerin bakımını, 15 Temmuz Şehitler 
Kavşağı’nda ise peyzaj çalışması yaptı. 

ŞEHRİN GİRİŞİNE TÜRK BAYRAĞI
Büyükşehir ekipleri, Balıkesir Şehirlera-
rası Otobüs Terminali ve Küçük Sanayi 
3. Kapı girişinde bulunan kavşakta çiçek-
lerden Türk Bayrağı yaptı. Türk Bayrağı 
temalı çiçeklendirme çalışması vatandaş-
ların beğenisini kazanırken şehrin girişine 
de güzellik kattı.

Çiçek AçıyorÇiçek Açıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kullanım 
ömrünü tamamlayan ve bölgenin ihtiyaç-
larına cevap veremez hale gelen Susurluk 
Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapımını 
tamamlayarak hizmete açtı. Bölgenin tra-
fik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak yeni 
terminal binası, 11 bin 15 metrekare alan 
üzerine inşa edildi. Yolcu sirkülasyonun 
daha düzenli ve kolay sağlanması amacıy-
la tasarlanarak daha modern, daha güvenli 
ve daha konforlu bir hale getirilen termi-
nalin açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Günlük ortalama 300 araç ve 5 binden 
fazla insana hizmet edecek olan termina-
lin yapımının yanı sıra, bağlantı yolları da 
asfaltlanarak güvenli ve konforlu bir hale 
getirildi.

“SUSURLUKLULARIN
DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ”
Büyükşehir’in bir medeniyet projesi oldu-
ğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz “Büyükşehir; garajıyla, 
ulaşımıyla, arıtmasıyla, yollarıyla kısacası 
verilecek tüm hizmetleriyle bir bütündür. 
Balıkesir’in gücü Susurluk’ta, Balıkesir’in 
gücü Bandırma’da, Balıkesir’in gücü Dur-
sunbey’de, Balıkesir’in gücü bu şehrin her 

bir metrekaresinin içinde. Biz, çalışmaları-
mızı yaparken tüm belediye başkanlarımız-
la, meclis üyelerimizle hep doğruları, şeh-
rin öncelikleri ve ihtiyaçlarını konuştuk. Biz, 
insanlar ‘Balıkesir güvenli ve huzurlu şe-
hirdir, insanı üretken ve çalışkandır, bura-
da yaşayan hava kirliliğini yaşamaz, trafik 
sorununu yaşamaz. Huzur ve güven vardır, 
okullarında iyi eğitim, hastanelerinde iyi 
bakım vardır. Kısacası ekonomik şehirdir, 
sebze ve meyveyi taze yersiniz’ desinler 
istiyor ve bunun için gayret ediyoruz. Ama 
şehircilik birlikte yapılacak bir iş. Bu konu-
da Susurluk’un desteğini her zaman yanı-
mızda hissediyoruz, sağ olsunlar. Bölgenin 
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan, 
kullanım ömrünü tamamlamış otobüs ter-
malinin yerine; daha modern, daha konfor-
lu ve daha güvenli bir terminali Susurluk’u-
muza kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni 
terminalin Susurluklu hemşehrilerime ve 
bölgeye hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz’ın göreve geldiği günden bu yana 
yatırım ve projeler noktasında esnafa da-
nıştığını ifade eden Balıkesir Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin 

Yıllardır atıl durumda 
bulunan Susurluk 

Şehirlerarası 
Otobüs Terminali, 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel 

Yılmaz’ın talimatıyla 
yenilenerek 

vatandaşların 
kullanımına açıldı.

SUSURLUK
YENİ OTOBÜS TERMİNALİNE

KAVUŞTU
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“Ulaşımın Yücel başkanımız dönemin-
de önemli bir yer tuttuğunu görüyor, 
biz de buna göre mücadelemizi veri-
yoruz. Terminalimizin hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 
“Susurluk’a yakışan bir terminal oldu.” 
diyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sis-
temler Dairesi Başkanı Mehmet Akif 
Şencan, 15 yıldır atıl durumda bulunan 
otobüs terminalinin yeniden güvenli 
ve konforlu bir hale getirildiğini söy-
lerken AK Parti Susurluk İlçe Başkanı 
Melih Bağırgan ise “Terminalimizin Su-
surluk’a hayırlı olmasını diliyor, hizmeti 
için Yücel başkanımıza teşekkür edi-
yorum.” açıklamasında bulundu. 

SUSURLUK’UN EVLATLARI OLARAK 
BİRLİKTE AKIL KOYUYORUZ
Susurluk’un Balıkesir’in girişinde yer 
alan bir vitrin olduğunu söyleyen Su-
surluk Belediye Başkanı Nurettin Gü-
ney “Susurluk’un da vitrini olan gar, 
hakikaten pırıl pırıl oldu. Bu nedenle 
Büyükşehir Belediye Başkanım baş-
ta olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Yoluyla, suyuyla 
mükemmel bir hizmete ulaşmış olan 
Susurluk için başından bu yana Yücel 
Başkanım ve Nurettin Güney olarak, 
Susurluk evladı olarak akıl koyuyor, 
burayı gelişime açık bir ilçe haline ge-
tirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın ev sahipliğinde Susurluk’ta 
gerçekleştirilen törene; AK Parti İl 
Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti 
Susurluk İlçe Başkanı Melih Bağırgan, 
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin 
Güney, AK Parti İl yönetiminden Ab-
dullah Altıntaş, Cüneyt Ermişler, Balı-
kesir Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Rıza Tekin, Susurluk geçmiş 
dönem belediye başkanı İsmail Güneş, 
şoför esnafı ve vatandaşlar katıldı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede bulunan 30 kırsal mahalleye 
yangın söndürme tankeri dağıtımını, törenle gerçekleştirdi. Bu sayede 

yangınlara daha hızlı bir şekilde müdahale edilerek can ve mal güvenliği 
sağlanacak.

30 MAHALLEYE 
      YANGIN SÖNDÜRME 

TANKERİ
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Yangınlara başlangıç aşamasında 
daha hızlı müdahale edilerek can ve 
mal kayıplarının en aza indirilmesi 
amacıyla Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından; 13 ilçede 30 kırsal 
mahalleye yangın söndürme tankeri 
dağıtıldı. Tren Garı arkasında bulunan 
Büyükşehir Belediyesi Otoparkında 
gerçekleştirilen törenle, muhtarlara 
teslim edilen tankerler sayesinde yöre 
halkı tarafından yangınlara ilk müda-
hale hızlı bir şekilde sağlanacak. 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun’un da katıldığı dağıtım törenin-
de, muhtarlara tahsis belgeleri takdim 
edildi. 

YANGINLARA HIZLI BİR ŞEKİLDE 
MÜDAHALE EDİLECEK
Balıkesir’in, adalarıyla birlikte 18 bin ki-
lometrekarelik oldukça geniş bir arazi-
ye sahip olduğunu ifade eden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
“Bunun içerisinde; 20 ilçemiz ve 910 
kırsal mahallemiz var. Her 3 kilometre-
de bir yaşam alanımız bulunuyor. Böy-
le geniş bir coğrafyada çıkabilecek 

olumsuzluklara karşı gerekli müdaha-
lelerin en kısa zamanda yapılabilmesi 
lazım. Duman çıktığı andan itibaren 
ilk 5 dakikada müdahale etmek çok 
önemli. İl Özel İdaresi döneminde itfa-
iyeciler olay yerine ulaşana kadar bir 
çözüm üretmişler. Kırsal mahallelerde 
çıkan yangınlara, ekipler gelene kadar 
doğru bir şekilde ve hızlıca müdahale 
edilebilmesi için eğitim ve arazöz nite-
liğinde yangın söndürme tankları ver-
mişler. Bu uygulama oldukça olumlu 
sonuç vermiş ve bu sebeple Büyükşe-
hir olduktan sonrada bir gelenek ola-
rak devam ettiriliyor.” dedi. 

“KIRSAL MAHALLELERİMİZİN
HER KONUDA YANINDAYIZ”
Şu ana kadar Büyükşehir Belediye-
si’nin de katkılarıyla 745 kırsal mahalle-
ye yangın söndürme tankeri verildiğini 
söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “7 ilçe-
mizin kırsal mahallelerinin tamamında 
yangın söndürme tankeri bulunuyor, 
biz de kalan 13 ilçemizdeki ihtiyaçları 
tamamlıyoruz. Bu gün dağıttığımız 30 
tankerle bazı ilçelerimizde ihtiyaçlar 
tamamlanmış olacak. Kalan kırsal ma-

hallelerimizde müfreze birliklerimize 
ya da şehir merkezine yakın konum-
dalar. Bu tankerler kırsal mahallelerde 
birçok amaca hizmet ediyor. Ekipleri-
miz tankerlerin gerekli bakımlarını za-
man zaman gerçekleştirecekler, muh-
tarlarımızdan ricamız tankerlerde bir 
arıza oluşursa ekiplerimize anında ha-
ber vermesi. Özenli bir şekilde kulla-
nıldığında vatandaşlarımıza onlarca yıl 
hizmet edebilecek kalitede bu tanker-
ler. Kırsal mahallelerimizin her konuda 
yanındayız. Tankerler şehrimize hayırlı 
uğurlu olsun. Temennimizin yangınla-
rın çıkmaması fakat çıkarsa da elimiz-
deki ekipmanımızla müdahale etme 
şansımız olsun.” diye konuştu.
Yangın söndürme tankeri dağıtım tö-
renine Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı 
sıra; Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İh-
san Uygun, Altıeylül Belediye Başkanı 
Hasan Avcı, İvrindi Belediye Başkanı 
Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Baş-
kanı İsmail Cankul, Karesi Belediyesi 
Başkan Vekili Muhittin Diker ve dağı-
tım yapılan mahallelerin muhtarları ka-
tılım gösterdi.
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BÜYÜKŞEHİR,
AYVALIK’TA

YARALARI SARIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile 
birlikte yaşanan afet sonrasında ilçede devam eden çalışmaları inceledi. Bölgede kullanılması 
için tekne römorku yaptırılması talimatı veren Başkan Yılmaz, Büyükşehir’in bölgede gerekli 

çalışmaları yaptığını, yapmaya da devam edeceğini söyledi.
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Ayvalık ve çevresinde 21 Mayıs günü 
meydana gelen şiddetli fırtına ve ya-
ğışın sebep olduğu olumsuzluklar; 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncü-
lüğünde Ayvalık Belediyesi ile koor-
dineli çalışılarak bir bir gideriliyor. İlk 
andan itibaren enkaz kaldırma ve su 
baskını olaylarına hızlı bir şekilde mü-
dahale eden; Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Esteti-
ği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire 
Başkanlığı ile BASKİ’ye bağlı ekipler 
aralıksız çalışarak olumsuzlukları gide-
riyor. 

FIRTINA ANINDA 10 TEKNENİN 
BATMASI ENGELLENDİ
Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, gü-
vertesi dalgalar dolayısıyla su dolan 
10 tekneden vidanjörle suları boşalta-
rak batmasını engelledi. Afet sonrası 
denizden enkaz çıkarılması sırasında 
zarar görmeden battığı tespit edilen 

gemiler ve tekneler dalgıçlar tarafın-
dan sağlam bir şekilde kurtarıldı. Afet-
ten zarar gören kıyı şeridinde onarım 
çalışmalarına da başlayan Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri aynı zamanda Al-
tınova Kum Adası Köprüsü’nü onara-
cak. Büyükşehir Belediyesi, Başkan 
Yücel Yılmaz’ın talimatıyla afet ne-
deniyle işyerleri zarar gören esnafın 
mağduriyetlerini gidermek için de ça-
lışmaları başlattı. 

TEKNE RÖMORKU İÇİN TALİMAT
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 
ile ilçede tamamlanmak üzere olan 
çalışmaları inceleyen Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
tekne römorku yaptırılmasının talima-
tını verdiğini, römorkun en kısa sürede 
bölgedeki teknelerin kullanımına su-
nulacağını açıkladı. 

“YARALARI BİRLİKTE SARIYORUZ”
Sabahın erken saatlerinde başlayan 

fırtınanın tekneleri hırpaladığını, bü-
yük bir çoğunluğu da battığını belir-
ten Başkan Yücel Yılmaz “Büyükşehir 
Belediyesi; Ayvalık Belediyesi ve böl-
gedeki insanlarımızla beraber yaraları 
sarıyoruz. Şu anda Büyükşehir Bele-
diye ekiplerimiz burada. Ayvalık Be-
lediyemiz ile beraber sigortalı olanlar 
sigortasından, kaskolu olanlar kasko-
sundan hiçbir şeyi olmayanlar da Ay-
valık Kaymakamlığımızın desteklerin-
den, Büyükşehir’imizin desteklerinden 
yararlanacak. Bu zor günleri hep bera-
ber atlatacağız. Bölgedeki çalışmaları 
tamamlamak üzereyiz. Emeği geçen 
tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 
İyi ki hep beraberiz, büyükşehir bir 
medeniyet projesi, yaraları hep birlik-
te sarıyoruz.” dedi. 
Enkaz kaldırma çalışmalarında sona 
gelindiğini ifade eden Ayvalık Beledi-
ye Başkanı Mesut Ergin “İnanıyorum 
ki kısa zaman içerisinde yaralar sarıla-
cak.” dedi.
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ARMUTALAN
KUVAYI MİLLİYE ZEYBEKLERİ

Osmanlı döneminde eşkıya olarak 
nitelendirilen efe-zeybek unsur-
larının, Harb-i Umumi (1914-1918) 
sonrasında başlayan işgallere 
karşı, savaş ortamında oluştur-
dukları düzensiz çetelerle ülke 
savunmasına katkıda bulunma-
ları söz konusudur. Yunan İşgali’ 
ne (1919-1922) karşı Milli Müca-
dele’yi destekleyerek sivil dire-
nişin öncülüğünü yapmışlar, dü-
zenli ordunun kurulmasına kadar 
düşman kuvvetlerini oyalamışlar, 
ayaklanma ve isyan hareketleri-
nin bastırılmasında önemli rol oy-
namışlardır. 

Efelerin ve zeybeklerin yapı ola-
rak çete harbine ve gerilla tipi 
mücadeleye yatkın olmaları, bu-
lundukları bölgeleri tanıyıp halk 
tarafından desteklenmeleri böl-
gede Kuvayı Milliye’nin örgüt-
lenmesini kolaylaştırmış, Yunan 
ilerleyişi engelleyemeseler bile 
bu yürüyüşü geciktirerek Ankara 
Hükümeti’nin ve düzenli ordunun 
kurulması için gereken zamanı 
kazandırmışlardır. Yöredeki efe 
ve zeybek grupları milli mücade-
lede önemli rol oynamışlardır. Efe 
ve zeybeklerin dağlardan inerek 
milli mücadeleye katılması Kuvayı 
Milliye’ye büyük bir ivme kazan-
dırmıştır. (Özcan,Güneş,2019:72)

“Armutalan Kuva-i Milliye Zeybek-
leri” Yunan İşgali’ne (1919-1922) 
karşı Milli Mücadele’yi destekle-
yerek sivil direnişe katılmışlardır. 
Düzenli ordunun kurulmasına 
kadar olan süreçte düşman kuv-
vetlerini bertaraf etmiş, bölgesel 
savunmada önemli rol oynamış-
lardır.
Yunan ordusu Ilıca- Armutalan 
yolu üzerinde karargâh kurmuş, 
ordu komutanı askerleri ile köye 
baskın düzenleyip tüm evleri yağ-
malayarak halka zulmetmiştir. Yu-
nan komutan köy muhtarını bulur, 
askerlerinin karınlarının doyurul-

masını ve kendisine bir kadın sağ-
lanmasını emreder. Muhtar, köyün 
gözü kara cengâver zeybek ve 
efelerine haber uçurur, vatanımız, 
namusumuz elden gidiyor, yeti-
şin der. Zeybek ve efeler silahla-
rını kuşanıp atlarına binerek köye 
gelirler, karargâhın etrafını kuşa-
tırlar, Yunan komutanına “Namu-
sumuzu vermektense dövüşerek 
canımızı vermeye hazırız çevre-
nizi kuşatmış durumdayız.” diye 
bağırarak saldırıya geçerler, çıkan 
çatışmada karargâh dağıtılmış ve 
Yunan askeri bozguna uğratılmış-
tır. (Aygün,1985:50)

“Armutalan Kuvayı Milliye Desta-
nı”

Destanların teşekkülü ise dört 
aşamada gerçekleşir: 

1. Tarihi bir olayın olması,
2. Söz konusu olayın meydana 
gelişinden sonra aradan uzun bir 
zaman geçmesi ve halk tarafın-
dan nakledile gelmesi,
3. Anlatımın tespit edilmesi 
4. Bir olayın teşekkülünden uzun 
zaman sonra halk tarafından nak-
ledile gelmesi (Köse,2002:317)

“Armutalan Kuvayı Milliye Zey-
bekleri” Yunanlılara karşı yiğitçe 
milli mücadele örneği vermişler, 
o dönemi yaşamış olan Osman 
BOZDAĞ tarafından dile getiri-
len aşağıda yazılı Kuvayı Milliye 
Destanı, bu dönemde yaşanan 
olaylardan söz eder. Destan ya-
zılı anlatıma geçirilmediğinden 
unutulmaya yüz tutmuş tamamı 
günümüze ulaşamamıştır. (Ay-
gün,1985:50,51)

Şimdi kopacaktır silahtan duman,
Fırsat mı belledin ey kahpe Yu-
nan?
Elbet çiğnetilmez bu güzel vatan,
İsmail Efe cenge hazır her zaman.

Yunan köye yakın kurmuş çadırı,
Arayıp sorar, köyde muhtarı,
Kumandan emreder doyur askeri,
Biz uşak olmayız ey adi yılan.

Çorneha İdrisin eli kürekli,
Mollaoğlu ondan daha yürekli,
Çolak Halil Efe beli fişekli,
Defolmazsa gâvur basarlar du-
man.

Yarımoğlu Hüseyin almış kapaklı,
Uyku uyumamış gözler çapaklı,
Uşaklık yapanlar sonu kaltaklı,
Böyle alçaklarda bulunmaz iman.

Salibelik’le Osman iki birader,
Ahaliye karşı iki söz eder,
Çeteler gelirse baş verir gider,
Affetmez efeler, dinlemez aman.

Yunan İşgali ’ne (1919-1922) karşı 
Milli Mücadele’yi destekleyen bir 
sivil direniş örneği  Ilıca- Armuta-
lan bölgesinde yaşanmıştır. “Ar-
mutalan Kuvayı Milliye Zeybek-
leri” nin ülkenin kurtarılmasında 
ve yeni bir devletin temellerinin 
atılmasında bölgesel savunmada 
üzerlerine düşen görevi başarıyla 
yerine getirmişlerdir. 

Kurtuluş savaşı zaferi sonrası ye-
niden kurulan devletimizin iç ve 
dış politika çalışmaları devam 
ederken bir toplumun tarihi seyri 
içinde önem atfettiği günleri kut-
lamak için tespit ettiği ve toplu-
mun fertleri tarafından benimse-
nen özel günler bulunmaktadır. 
Bu noktada Armutalan Kuva-i 
Milliye Zeybekleri”  Cumhuriyetin 
10. yıl kutlamalarına Zeybek giyim 
kuşamı ile katılmışlar, Cumhuriyet 
şuurunu yaşamış ve yaşatmışlar-
dır.( Doğaner,2007:1)
Balıkesir’ de Cumhuriyetin 10. yıl 
kutlamaları bayram töreni ’ne ka-
tılan “Armutalan Kuvayı Milliye 
Zeybekleri” mizin hatıra fotoğrafı 
günümüze ulaşmıştır.
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Kaynakça : 1- Lisans Bitirme Tezi
(Aygün,1985:50,51) Armutalan Köyü Folkloru(Derleme) /Uludağ Üniversitesi 
Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Bitirme 
Çalışması
2- Fotoğraf kaynak
Nursel Süzaner Kılıç , Çetin Süreyya 
3-Dergi
(Doğaner,2007:1) “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Askeri Tarih 
Araştırmaları Dergisi, yıl:5, Sayı:9, Şubat 2007, Genel Kurmay ATASE 
Başkanlığı, Ankara, 2007
4-Dergi
(Haytoğlu,2011:51,52) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi
5-Yayınlanmış Sempozyum Bildirisi
(Köse,2002:317) Destanlarımız ve Zeybek Türkülerimiz
6-Dergi

(Özcan, Güneş,2019:66,72) Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 
Journal Of Modern Turkish History Studies XIX/ Özel Sayı: İzmir’in İşgali 
(2019), ss. 63-104/Mondros Mütarekesi’nden İlk kurşun Savaşı’na Ödemiş’te 
Yaşanan Gelişmeler
7-Yayınlanmış Sempozyum Bildirisi
(Turan,2009:15) Kuva-yı Milliye Örgütlenmesi ve Kavramının Kurtuluş 
Savaşındaki Rolü/ Kuva-yı Milliye’nin 90. yılında İzmir ve batı Anadolu/
Uluslararası Sempozyum Bildirileri
8-Dergi
(Yaltırık,2012:1.2,3) Gence Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Eylül-Ekim 2012, Trakya 
Üniversitesi-Edirne, s. 24-25, Kuva-i Milliye İçerisindeki Zeybek-Efe 
Unsurları
9-Dergi
(Yazıcı,2002: 178) Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk 
Yolu Dergisi S 29-30, Mayıs-Kasım 2002, s. 175-206 /Millî Mücadelede Bir 
Mücahit Veya Pıtır Hüseyin Efe’nin Anıları

Nursel SÜZANER KILIÇ
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TÜRKİYE’NİN EN UCUZ PİDESİ
BALIKESİRLİLERİN SOFRASINDA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işti-
raklerinden Fırıntaş, 41 yıldır aralıksız 
olarak vatandaşların sofrasına; hijye-
nik, sağlıklı ve uygun fiyata ekmeğini 
ulaştırmayı sürdürüyor. Fırıntaş’ın, Ra-
mazan ayına özel Kare Halk Pideleri; 
375 gram olarak 1 buçuk liradan satışa 
sunuldu. Geçtiğimiz yıl 3 lira olan pide-
yi bu yıl 1 buçuk liradan satışa sunarak 
Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini 8 
ilçede 46 satış noktasından ve anlaş-
malı marketlerden tüketicilerle buluş-

turan Fırıntaş, günlük 50 bin pide üret-
ti. Lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla 
oldukça beğeni kazanan Fırıntaş Kare 
Halk Pidelerinin yanında, Ramazan ayı 
boyunca vatandaşlar tarafından en 
çok tercih edilen; somun ekmek, tam 
buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin 
de üretimi devam etti. 

VATANDAŞLAR MEMNUN
Fırıntaş Halk Pidelerinin fiyatı ve lez-
zetinden oldukça memnun olduklarını 

belirten vatandaşlardan bazıları pideyi 
1,5 liraya yemenin kendilerini ekono-
mik olarak rahatlattığını ifade ederken 
bazıları ise sosyal belediyecilik açısın-
dan önemli bir hizmet olduğunu söyle-
di. Vatandaşlar bu imkânı kendilerine 
sunan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini ilettiler.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, Ramazan ayı boyunca 
Balıkesirlileri, Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesiyle buluşturdu. 

Vatandaşlar, 375 gram Fırıntaş Kare Halk Pidesinin 1 buçuk liradan 
satışa sunulmasını sağlayan Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.
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Balıkesir’in; yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak 
ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal 
kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak 
amacıyla şehrimize özgü özellik taşıyan ürünlere sahip 
çıkan Büyükşehir Belediyesi; Kepsut Bükdere Küflü Deri 
Katık Peyniri ve Balıkesir Manda Kaymağına, Coğrafi İşa-
ret Tescil Belgesi alınması kapsamında çalışmalarını ta-
mamladı.

ÇALIŞMALAR
OCAK AYINDA BAŞLATILDI
Ocak ayında çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi; 
Mart ayında her iki ürün için de kimyasal analizler yap-
tırarak Nisan ayında ise üreticilerle birebir görüşmeleri 
sağladı. Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayının ilk hafta-
sında; Kepsut Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ve Balıke-
sir Manda Kaymağı için Türk Patent ve Marka Kurumuna 
başvurusunu gerçekleştirdi.

ÜRÜNLER KORUMA ALTINA ALINACAK
Dünya miras listesinde de bulunan Kepsut ilçesi Bükdere 
Köyü’ne özgü deri katık peyniri ile Balıkesir Manda Kay-
mağının ulusal pazarda ayırt edilerek pazarlanmasına 
aracı olacak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile ürünlerin; 
kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammadde-
sinin korunması sağlanacak. 

ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK
Şehrin tanıtımına katkı sunacak Coğrafi İşaret başvuruları 
ile iki önemli gastronomik değer daha ön plana çıkarılmış 
olacak.
Toplam Coğrafi İşaretli ürün sayısı 13 olan Balıkesir’in, 
10 gıda ürününde Coğrafi İşaret bulunuyor. Bunlar; Ed-
remit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil 
Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, 
Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu ile 
Kapıdağ Mor Soğanı.

KÜFLÜ DERİ KATIK 
PEYNİRİ VE

MANDA KAYMAĞINA
COĞRAFİ İŞARET 

ALINACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Kepsut Bükdere Küfl ü 

Deri Katık Peyniri ve Balıkesir Manda Kaymağına, Coğrafi 
İşaret Tescil Belgesi alınması için Türkiye Patent ve Marka 

Kurumuna başvurusu gerçekleştirildi.



‘SU ALTI HEYKEL GALERİSİ’
ESERLERİ TAMAMLANDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 1. Uluslararası 
Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu kapsamında bir ay önce yontulmaya 
başlanan Marmara Adası mermerleri, birer sanat eseri olarak ‘Gömeç Su Altı 

Heykel Galerisi’nde dalış tutkunları tarafından gezilecek.
başlanan Marmara Adası mermerleri, birer sanat eseri olarak ‘Gömeç Su Altı 

Heykel Galerisi’nde dalış tutkunları tarafından gezilecek.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si, Gömeç Belediyesi, Marmara 
Adalar Belediyesi, Burhaniye Be-
lediyesi, Güney Marmara Kalkın-
ma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret 
Odası iş birliğinde gerçekleştirilen 
“Uluslararası Kuzey Ege Gömeç 
Heykel Sempozyumu” sona erdi. 

İLK ÇEKİÇ BAŞKANLARDAN
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz ve Gönen 
Belediye Başkanı Mehmet İrem Hi-
mam’ın mermer üzerine vurdukları 
ilk çekiç darbesi ile başlayan “Ulus-
lararası Kuzey Ege Gömeç Heykel 
Sempozyumu” Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, 
Marmara Adalar Belediyesi, Bur-
haniye Belediyesi, Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ti-
caret Odası iş birliğinde gerçekleş-
tirildi. 

DALIŞ TUTKUNLARININ
GÖZDESİ OLACAK
“Balıkesir’in Değerleri” temasıyla 
heykeltıraşların elinde şekillenen 
Marmara mermerleri, Gömeç’in 
sualtı güzellikleriyle buluşturula-
cak. Birbirinden kıymetli sanatçıla-
rın; Ömer Seyfettin’den Kurtdereli 
Mehmet Pehlivan’a, Sarıkız’dan 
Seyit Onbaşı’ya, zeytinden kuzu-
ya kadar Balıkesir’in birçok değe-
rini mermere yonttuğu heykeller, 
kısa bir süre sonra dalış tutkunla-
rının gözdesi olacak Gömeç Su Altı 

Heykel Galerisi’nde 
sergilenecek.

İLÇENİN TURİZMİ 
HAREKETLENECEK
Türkiye ve dünyanın il-
gisini çekecek işlere imza 
atarak şehrin turizm po-
tansiyelini açığa çıkar-
mayı hedeflediklerini 
belirten Başkan Yücel 
Yılmaz “Bu sempozyum; 
Gömeç ve Balıkesir’e 
değer katacak, tanıtı-
mını sağlayacak önemli 
bir çalışmanın başlangı-
cı. İstiyoruz ki turistler bu 
güzel coğrafyanın hem 
lezzetleri hem de insanı-
nın sıcaklığı ile tanışsınlar.” 
dedi. 
Uluslararası Kuzey Ege Gömeç 
Heykel Sempozyumu ile bölge-
nin turizm hareketliliğinin artaca-
ğına inandığını söyleyen Gömeç 
Belediye Başkanı Mehmet İrem 
Himam ise proje paydaşlarına 
destekleri nedeniyle teşekkür 
etti.
Gömeç’e kazandırılan ve su altı 
müzesinde kullanılacak olan 
heykelleri yontan sanatçılar; 
Özlem Şengönül, Özgür Can-
baz, Hakan Şengönül, İmdat 
Avcı, Sevda Kocatepe, Dilşat 
Yiğitcan Akçayöz, Hakan Çı-
nar, Serhii Sbıtnıev, Krill Grekov 
eserlerini tamamlayarak sergi-
ledi.
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ŞEHİR GÖNÜLLÜLERİ
BULUŞTU

Balıkesir’e dair 
söyleyecek 

sözü olan kent 
gönüllüleri, 

Balıkesir Kent 
Konseyi’nin 2. 
Olağan Genel 
Kurulu’nda bir 
araya geldi.

Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşeh-
ricilik bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin 
hayata geçirilmesi için kurulan Balıkesir Kent 
Konseyi’nin 2. Olağan Genel Kurulu gerçek-
leştirildi. Programda; Kent Konseyi tarafından 
başlatılan “Yaşayan İnsan Hazineleri” projesi 
kapsamında; şehre değer katan Saatçi Şükran 
Lişesivdin, Milli Atlet İsmail Akçay, Ebru Sanatçı-
sı Neliman Özkarasu, Kent Araştırmacısı Aydın 
Ayhan ve Keçeci Recep Agen; Kazdağları’nın 
Şifalı Bitkileri kitabının yazarları Prof. Dr. Fatih 
Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Sela-
mi Selvi ile Fotoğraf Sanatçısı Osman Sipahi’ye 
Kent Şükran Beratı takdim edildi. 

BALIKESİR, 3. KENT KONSEYLERİ 
SEMPOZYUMUNA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir 
Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Pandemi 
şartları nedeniyle yapamadığımız olağan genel 
kurulumuzu; kent konseyinin çalışma grupla-
rı ve meclislerinin yönergelerinin görüşülmesi, 
değerlendirilmesi ve en kısa zamanda yapılan-
dırılması amacıyla bir araya geldik. Türkiye Kent 

Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığına da ev 
sahipliği yaptığımız süreç içerisinde şehrimizin 
olumlu imajı adına iş birliği halinde çalışma yü-
rütüyoruz. Kasım ayında yapılacak olan 3. Kent 
Konseyleri Sempozyumuna da ev sahipliği ya-
pacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsam-
da desteğinize ihtiyacımız var.” dedi. 

‘ŞEHRE DAİR SÖZÜ OLANLARI 
KUCAKLAYAN BİR YAPI KURDUK’
Balıkesir Kent Konseyi olarak şehre dair sözü 
olanları kucaklayan bir yapılanmayı esas aldık-
larını belirten Başkan Mürsel Sabancı “Yaşanan 
pandemi şartlarına rağmen şehre dair fikir, pro-
je ve katkıyı dayanışma ve işbirliği duruşu ile 
özenle sunan ve yol açan destek olan başta 
Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a, kurum ve 
kuruluşlarımızın temsilcilerine, ilçe kent konsey-
lerimize, kent gönüllülerimize yürütme kurulu 
üyelerimize ve konsey de özveriyle çalışan ça-
lışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” açık-
lamasında bulundu. 

‘SİZLERİN FİKİR VE ÖNERİLERİ
ÇOK ÖNEMLİ’
Hiçbir beklentisi olmadan şehir için düşünen, 
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dertlenen Balıkesir Kent Konseyi’ne 
emek ve gayretleri için teşekkür eden 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ya-
sin Sağay “Vatandaş odaklı yönetim 
anlayışının göstergesi olan Kent Kon-
seylerinin; iletişim zeminin oluşturul-
masında yerel yöneticilerin en önem-
li yol arkadaşı olduğuna inanıyoruz. 
Bunun en iyi örneklerinden biri 18.02 
bölgesi. Birlikte ortaya koyduğumuz 
iradeyle 18.02 olarak bilinen, sana-
yinin ikinci kapısı karşısındaki mülki-
yet sorununu çözdük. Ardından Kent 
Konseyimiz, o bölgede yeni kurulacak 
olan sokak ve caddelerin isimlerinin 
belirlenmesi için çalışmaları başlat-
tı. Yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. 
Balıkesir’imizin simgesi tarihi Zağnos 
Mehmed Paşa Camisi meydan ve çev-
re düzenlemesi çalışmalarını sizlerin 
de katkılarıyla hayata geçirdik. Şimdi 
de Paşa Camii Meydanı İkinci Etabı 

çalışmalarına başlayacağız. Bu süreç-
te sizlerin değerli fikirleri, önerileri ve 
projemizi sahiplenmeniz bizim için çok 
önemli.” dedi. 

‘ÖNERİLERİNİZ BİZLERE
IŞIK TUTACAK’
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın selam-
larını ileterek konuşmasına başlayan 
Vali Yardımcısı Ergün Güngör “Kent 
Konseyleri, katılımcı demokrasi adına 
önemli kuruluşlar. Kentin gerçek sa-
hiplerinden oluşan, kent vizyonunun 
geliştirilmesi açısından çok önemli bir 
kurum. 2019 yılında kurulması ve pan-
demi gibi çok sıkıntılı bir süreci geçir-
memize rağmen gerçekten önemli ça-
lışmalar yapılmış. Normale tam olarak 
geçildiğinde daha başarılı çalışmalara 
imza atılacağına inancımız tamdır. Sa-
yın Mürsel Sabancı’ya ve Kent Konse-
yi’nde görev alan herkese yürekten 

teşekkür ediyorum. Balıkesir, gerçek-
ten müstesna bir şehir, çok güzel coğ-
rafi konumu var. Özellikleri saymakla 
bitmiyor; tarih, termal, turizm, tarım 
şehri gibi birçok özelliği bünyesinde 
barındırıyor. Şehrimizle ilgili birçok he-
defimiz var. Sizlerin kıymetli çalışma-
larıyla tüm bu alanlarda Balıkesir’i hak 
ettiği yere taşıyacağız. Burada önemli 
olan şehrin hedeflerinin belirlenmesi. 
Sizler, yapacağınız görüş ve önerilerle 
biz idarecilere ve yöneticilere ışık tuta-
caksınız.” diye konuştu.
Kente dair görüş ve önerilerin konu-
şulduğu Genel Kurula; Vali Yardımcısı 
Ergun Güngör, Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Yasin Sağay, Balıkesir 
Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, 
ilçe kent konseyleri başkanları, Balı-
kesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve 
üyeleri ile kent gönüllüleri katıldı.
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BAŞKAN YILMAZ’DAN
23 NİSAN KORTEJİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir kortejle, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Gündüz; Bandırma ve Gönen sokaklarında akşam da 

merkez ilçelerde büyük bir kortejle tur atarak çocukları selamlayan Başkan Yılmaz’ı, çocuklar ellerinde Türk 
Bayrakları ile balkonlarından selamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlaması 
nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı evlerinden kut-
lamak zorunda kalan çocukların aya-
ğına götürdü. Geçtiğimiz yıl Balıkesir 
merkez ilçelerdeki çocuklarla bir ara-
ya gelen Başkan Yücel Yılmaz, bu yıl 
gündüz; Bandırma ve Gönen sokak-
larında akşam da merkez ilçelerin so-
kaklarında muhteşem bir kortejle ço-

cuklarla buluştu. Bandırma’da bulunan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney 
Marmara Koordinasyon Başkanlığı 
önünden başlayan büyük bir kortejle; 
motosikletliler ve içerisinde maskot-
ların olduğu, çocuk şarkılarının çaldığı 
üzeri açık otobüs eşliğinde kırmızı bir 
vosvosla çocukları selamlayan Başkan 
Yılmaz, Bandırma ve Gönen turu attı. 
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Pa-
laz’ın da eşlik ettiği kortejde, Başkan 

Yılmaz’ı balkonlarına çıkarak ellerinde-
ki Türk Bayrakları ile karşılayan çocuk-
ların coşku ve mutlulukları gözlerine 
yansıdı. İftar sonrasında ise merkez 
ilçelerde beraberinde Karesi Beledi-
ye Başkanı Dinçer Orkan ile üzeri açık 
otobüste çocukları selamlayan Başkan 
Yılmaz, bayram coşkusunu evlerinde 
yaşayan çocukların sevincine ve he-
yecanına ortak oldu.
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BAŞKAN YILMAZ’DAN MESAJ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutlayan Başkan Yücel Yıl-
maz “Bağımsızlığımızın ve egemenli-
ğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldönü-
münde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’mızı en içten dilekle-
rimle kutluyorum. Bu anlamlı günü tüm 
çocuklarımızla iç içe hep beraber kala-
balıklarla kutlayacağımız günleri dört 

gözle bekliyoruz. Pandemi koşulların-
da her şeye rağmen büyük bir kortejle 
çocuklarımızın yanında olduk. Gelece-
ğimizin teminatı çocuklarımızı; ülkesi-
ni, milletini ve dünyayı seven, insanlık 
için çalışan girişimci, vizyonu geniş ve 
aklın, çağın ve bilimin gereklerine sıkı 
sıkıya sarılarak çalışan bireyler olarak 
yetiştirmeyi amaç edindik. Çünkü bili-
yoruz ki ülkemizin hedeflerini yakala-
ması, çocuklarımız aracılığıyla attığı-

mız sevgi, barış, çalışkanlık ve başarı 
tohumları ile mümkündür. Bu duygu 
ve düşüncelerle, başta Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, onun silah ve fikir arkadaşla-
rı olmak üzere ebediyete intikal eden 
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor geleceğimizin çocuklarımız gibi 
aydınlık, pırıl pırıl ve neşeli olmasını di-
liyorum.” açıklamasında bulundu.
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BALIKESİR 19 MAYIS’I
COŞKUYLA KUTLADI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
tüm şehirde büyük bir coşkuyla kutladı. 8 ilçeyi kortejle selamlayan Başkan Yücel Yılmaz,

saat 19.19’da ise Cunda Köprüsü üzerinde İstiklal Marşı’nı okudu.

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı muhteşem bir kortejle, 8 ilçede gümbür 
gümbür kutladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 102 
yıl önce Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan, Samsun’a çı-
karak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının anısına geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı kutlamalarını Bandırma’dan başlattı.

MİLLİ TAKIM FORMASIYLA
PEDAL ÇEVİRDİ
Bandırma Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen çelenk sunma töreni-
ne de katılan Başkan Yücel Yılmaz, son-
rasında Bandırma 100. Yıl 
Mahallesi NATO Cadde-
si’nde Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından 
düzenlenen bisiklet turu-
nu başlattı. Üzerinde Milli 
Takım formasıyla gençlerle 
birlikte Bandırma sokaklarında pedal 
çeviren Başkan Yılmaz’a; şehrimizi ve 

ülkemizi uluslararası arenalarda temsil eden 
milli sporcular da eşlik etti. Ardından mo-

tosikletliler, zabıta ve itfaiye araçlarının 
da bulunduğu büyük bir kortejle, araç 
üzerinden halkı selamlayarak Havran’a 
doğru yola çıkan Başkan Yılmaz, burada 
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ile 
Havranlılar’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19.19’DA İSTİKLAL MARŞI 
OKUNDU

Sonrasında sırasıyla; Edremit, 
Burhaniye, Gömeç ve Ayva-
lık’ta vatandaşların bayra-
mını kutlayan Başkan Yü-
cel Yılmaz, tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Cumhurbaş-
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kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
ile saat: 19.19’da, o sırada bulunduğu 
Cunda Köprüsü üzerinde İstiklal Mar-
şı’nı okudu. 

19 MAYIS HEYECANINA
ORTAK OLDULAR
Başkan Yılmaz, son olarak merkez il-
çelerde; AK Parti İl Başkanı Ekrem Ba-
şaran, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay 
Yüksel, AK Parti İl Kadın Kolları Baş-
kanı Meral Cengiz, AK Parti Karesi İlçe 
Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Al-
tıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, MHP 
Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, 
MHP Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tur-

sun, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan 
Avcı, Karesi Belediye Başkan Yardım-
cısı Muhiddin Diker ile birlikte üzeri 
açık otobüsle vatandaşları selamlaya-
rak 19 Mayıs heyecanlarına ortak oldu. 
Program, Atatürk Anıtı’nda korteje 
katılanlarla birlikte başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ol-
mak üzere tüm Şehit ve Gaziler adına 
İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN MESAJ
Kurtuluş Savaşı’nın Başkahramanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma 
Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş 
Savaşı’nı başlattığı gün olan 19 Mayıs’ı, 

her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını 
belirten Başkan Yücel Yılmaz “Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi olarak genç-
lerimizin; yerel, ulusal ve uluslararası 
ölçekte daha da başarılı olmaları için 
adımlar atmaktayız. Bağımsızlık uğru-
na canını feda eden tüm şehitlerimizi 
rahmetle anıyor, hayatta olan gazileri-
mize sağlıklı ve güzel bir hayat diliyor, 
Cumhuriyet’imizin emanet edildiği, ya-
rınlarımızın teminatı olan gençlerimi-
zin ve tüm kıymetli hemşehrilerimizin 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutluyorum.” ifadele-
rine yer verdi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, so-
kaktaki can dostların beslenme ihti-
yaçlarını karşılamaya devam ediyor. 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı tarafından il genelinde belir-
lenen noktalara düzenli olarak; kedi, 
köpek maması ve kuşlar için yem bı-
rakılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra 
besleme çalışmalarının daha ulaşıla-
bilir ve aktif bir şekilde yapılabilmesi 
için şehirde, sokak hayvanları ile ilgili 
faaliyet gösteren derneklere mama 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, sokaktaki canların 

beslenme ihtiyaçlarını 
aralıksız karşılamaya devam 

ediyor. Çalışmaların daha 
aktif ve gönüllü bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla 
belediye ekipleri tarafından; 
10 derneğe, 10 ton mama 

yardımında bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN

10 TON
MAMA DESTEĞİ

yardımında bulundu. Can dostların 
besleme faaliyetlerinin aralıksız ola-
rak giderilmesi amacıyla 10 derneğe 
10 ton mama dağıtıldı.

BAKIMEVLERİ
7/24 GÖREVİNİN BAŞINDA
İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Ba-
kımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 
Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi 
aralıksız olarak görev yapıyor. 
Vatandaşlar; yaralı, bakıma muhtaç 
can dostların tedavileri için 7/24 hiz-
met veren Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir 
Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı 
merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ileti-
len ihbarda bulunabilirler.
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Mobil Robotik Kodlama, Bilim ve 
Kültür TIR’ının tanıtım töreni Karesi 
İlçesi Kocaavşar Mahallesi’nde ger-
çekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlü-
ğünce finanse edilen; Büyükşehir 
Belediyesi, Balıkesir Genç İşadam-
ları Derneği ve İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü iş birliğinde hayata geçirilen 
projeyle; çocukların bilime olan il-
gilerinin artırılması, geleceğe daha 
teknolojik donanımlarla hazırlan-
maları, çağın gelişen ihtiyaçları-
na cevap veren ve yeteneklerinin 
farkına vararak geliştirmek için ça-
lışan bireyler haline gelmeleri he-
defleniyor. Eğitimde fırsat eşitliği 
sağlanması noktasında önemli bir 
adım olan, 10 ay boyunca 10 ilçede 
belirlenen kırsal mahallelerde uy-
gulanacak proje kapsamında 8-15 

yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve tek-
noloji, robotik kodlama, 3D tasarım baş-
ta olmak üzere birçok eğitim verilecek. 

HEM DENEY
HEM TATBİKAT YAPTILAR
Karesi İlçesi Kocaavşar Mahallesi’ndeki 
Kocaavşar İlk ve Ortaokulu’nda gerçek-
leştirilen proje tanıtım törenine; Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Hüseyin Deniz, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Balıkesir 
Genç İşadamları Derneği Genel Sekre-
teri Hakan Tur ve öğrenciler katıldı. Öğ-
renciler, okul bahçesine konuşlandırılan 
TIR’da fen bilimlerinden matematiğe, 
fizikten kimyaya birçok alanda deneyler 
yaparak eğlenceli saatler geçirdi. Ayrıca 
öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi İtfai-
yesi tarafından hazırlanan eğitim parku-
runda yangın söndürme tatbikatı yaptı.

“ŞEHRİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK”
Projenin 10 ay boyunca süreceğini hatır-
latan Balıkesir Genç İşadamları Derneği 
Genel Sekreteri Hakan Tur, böylesine 
önemli bir projenin paydaşı olmaktan 
gurur duyduklarını belirterek emeği ge-

çenlere teşekkür etti. “Proje 2023 eğitim 
vizyonun Balıkesir’deki somut örnek-
lerinden bir tanesi.” diyen İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık ise “Vali-
miz Sayın Hasan Şıldak’ın himayelerinde 
başlatılmış olan Başarıyı İzleme ve Geliş-
tirme Projesi’nin en büyük ayaklarından 
bir tanesini tasarım ve beceri atölyeleri 
oluşturmakta. Bu kapsamda Genç İşa-
damları Derneği ile Büyükşehir Beledi-
yemizin bizlerle birlikte bu projede yer 
alması şehrimize büyük fayda sağlaya-
caktır.” dedi. 

EĞİTİMDE
FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI
Projenin amacının fırsat eşitliği sağlamak 
ve farkındalık oluşturmak olduğunu kay-
deden Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Hüseyin Deniz “Projeyle 
öğrencilerimizin okuyarak kazandıkları 
teorik bilgileri yaşayarak öğrenmeleri ve 
pekiştirmelerini sağlayacağız. Bu proje-
nin hayata geçirilmesini sağlayan başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Yücel Yılmaz’a ve katılım sağlayan her-
kese teşekkür ediyorum.” açıklamasında 
bulundu.

BİLİM TIR’I
KOCAAVŞAR’DA

Bilim yolculuğuna başlayan 
Mobil Robotik Kodlama, Bilim 

ve Kültür TIR’ının durağı bu kez 
Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar 

Mahallesi oldu.
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 “Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan’da” projesine destek olan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karabağ-Ermenistan Savaşı’nda şehit ve gazi 

olan aile bireylerinin çocuklarına hediyeler gönderdi. Hediyeler, 1 Haziran 
Dünya Çocuk Günü’nde, Azeri çocuklara iletildi.

BALIKESİR’DEN AZERBAYCAN’A
‘HEDİYE KARAVANI’ 
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 “Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan’da” projesine destek olan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karabağ-Ermenistan Savaşı’nda şehit ve gazi 

olan aile bireylerinin çocuklarına hediyeler gönderdi. Hediyeler, 1 Haziran 
Dünya Çocuk Günü’nde, Azeri çocuklara iletildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Hediye Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan’da” 
projesi kapsamında; Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile iş birliği içerisinde 
Azerbaycanlı çocuklara hediyeler gönderdi. Karabağ-Ermenistan Savaşı’nda 
şehit ve gazi olan aile bireylerinin çocuklarına moral ve destek olmak amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdürlüğü önünden 
kalkan Hediye Karavanı; Balıkesir’den, Ankara’ya yola çıktı. Azerbaycan’da, 
Dünya Çocuk Günü olarak kutlanan 1 Haziran’da Tovuz şehrinde olan Hediye 
Karavanı ile Azeri çocuklara; Türkiye’den ve Balıkesir’den hoş ir selam gitti. 
Hediyeler, Tovuz’da gerçekleştirilen törenle, çocuklara ulaştırıldı.
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40 BİN HEDİYE YOLDA
Türk Milleti’nin içerisinde güzellikler 
barındıran, her zaman mazlumun ve 
mağdurun yanında olan bir millet ol-
duğunu söyleyen Çocuk Oyunları ve 
Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı 
Mehmet Mutlu “Federasyon olarak 
Dışişleri Bakanlığımız, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımız ve Balıkesir 
Büyükşehir Belediyemiz ile bir fikir 
birliği yaptık. Pandemi dönemi önce-
sinde Oyun Karavanı olarak yaptığımız 
projeyi, Hediye Karavanı olarak değiş-
tirdik. TIR’ımızda Azerbaycanlı aileleri-
mize ve çocuklarımıza ileteceğimiz 40 
bine yakın hediye var.” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Ahmet Çakar, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı önünden, Azer-
baycan’a uğurlanacak olan Hediye 
Karavanı’nda emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Bu güzel projenin ha-
yata geçmesine katkı sunan herkese 
teşekkürlerini ileten İl Milli Eğitim Mü-
dürü Yakup Yıldız, ülkemizdeki bütün 
çocuklar gibi 

hem Azerbaycan’daki hem de tüm 
dünyadaki çocukların gülmesi ve mut-
lu bir hayat sürmesi temennisinde bu-
lundu.  

İKİ DEVLET, TEK MİLLET
Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet 
tek millet olduğunu söyleyen Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Dr. Mustafa Küçükkaptan “Kuvayı 
Milliye Şehri Balıkesir’den, kardeş ülke 
Azerbaycan’a uğurladığımız Hediye 
Karavanı ile Karabağ-Ermenistan Sa-
vaşı’nda şehit ve gazi olan aile bireyle-
rinin çocuklarına özel hazırlanan gele-
neksel oyunlarımızı, tekstil ve kırtasiye 
malzemelerinden oluşan hediyelerini 
gönderiyoruz. Türkiye, kardeş kelime-
sinin en güzel şekliyle vücut bulduğu 
can Azerbaycan’ın yanındadır ve hiç-
bir şekilde yapılanlara kayıtsız kala-
maz.” dedi. 

BİR SELAM HER ŞEYİN ÖTESİNDE 
Büyükşehir olarak güzel ve an-
lamlı bu proje-

nin paydaşı olmaktan dolayı mutluluk      
duyduklarını ifade eden Genel Sek-
reter Dr. Mustafa Küçükkaptan “He-
diyelerimiz işgalden yeni kurtulan 
topraklara gidiyor. Orada şehit ve 
gazilerimizin çocuklarıyla buluşacak-
lar. Oraya Türkiye’den, Balıkesir’den 
bir selam gitmesi her şeyin çok çok 
ötesinde. Başkanımız Yücel Yılmaz ile 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 
3. yılımıza girdik, gayretle koşturmaya 
devam ediyoruz. Hiçbir siyasi ayrım 
gözetmeksizin koşmaya devam edi-
yoruz. Sınava çıkarken heybemiz dolu 
çıkacağız.” açıklamasında bulundu.
Program; Çocuk Oyunları ve Spor Ku-
lüpleri Federasyon Başkanı Mehmet 
Mutlu’nun Geleneksel Türk Çocuk 
Oyunlarından seksek oynaması ve 
Genel Sekreter Mustafa Küçükkap-
tan’ın parmak maçı yapmasının ardın-
dan TIR’ın Ankara’ya doğru yola çık-
masıyla son buldu.



58

N
İS

A
N

 -
 H

A
Zİ

R
A

N
  2

02
1

58

N
İS

A
N

 -
 H

A
Zİ

R
A

N
  2

02
1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Dr. Serpil KARA

Kovid-19 ile gündeme daha fazla gelen ve havaların 
ısınması ile uzunca bir süre hepimizin gündeminde 
kalacak olan bir vitamin D vitamini…
Güzel bir coğrafyada yaşamın vermiş olduğu şan-
sımızı maalesef değerlendiremiyoruz. D vitamininin 
yüzde 90-95 i vücutta güneş ışınlarının etkisi ile de-
ride sentezlenir. Herhangi bir durumda güneş ışınla-
rının cildimize ulaşmasını engelleyen herhangi bir du-
rumda D vitamini üretilemez ve eksiklik oluşur.
Özellikle ülkemizde Mayıs-Kasım ayları arasında 
12.30-13.30 saatleri arasında yani güneş ışınlarının 
dünyamıza en güzel ulaştığı saatlerdir ve D vitami-
ni sentezi için çok gereklidir. Evde cam arkasından, 
giysilerle ya da güneş kremi kullanarak D vitamini 
sentezi gerçekleştiremeyiz. Güneş ışınlarının cildimi-
ze direkt temas etmesi gerekli ki D vitamini sentezi 
gerçekleşsin.
Bu kadar uğraşa rağmen bazı yapılan çalışmalar özel-
likle bazı kişilerde D vitamini sentezi için yeterli de-
ğildir. Bazen ek hastalıklar (Diyabet, Romatizma vb.) 

gibi D vitamini ihtiyacını artırmaktadır. Ek takviye al-
ması gerekebilir. Aynı zamanda güneş ışınlarının hızlı 
yaşlandırıcı etkisi ve cilt kanserlerine sebep olduğu 
düşünülürse güneşlenmenin yanı sıra D vitaminini 
takviye olarak da almanın önemli olduğu söylenebilir.

PEKİ, D VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?
D vitamini aslında vitamin olan ama vücutta hormon 
gibi davranan metabolizmamızın en önemli sistemle-
rinde rol alan bir vitamindir. Eksikliğinde ise psikiyat-
rik problemler, enfeksiyonlar, astım, otoimmün olarak 
nitelendirdiğimiz romatizmal hastalıklar, kanserler, 
diyabet, osteoartrit, osteomalazi, osteoporoz, kas 
güçsüzlüğü, kas ağrıları oluşabilir.
Eğer güneşten faydalanamıyorsanız, uzun süreli ilaç 
kullanım öykünüz varsa, karaciğer veya böbrek yet-
mezliği gibi hastalıklarınız varsa; gebelik, obezite, 
bağırsak emilim problemleri (Çölyak, Crohn vb..), gibi 
hastalıklarınız varsa da ek D vitamini ihtiyacınız olabi-
lir. Mutlaka hekimize danışmalısınız.
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BBB ŞEHRE ESTETİK KATIYOR VAHŞİ DEPOLAMAYA SON

ŞİİR GİBİ ŞEHİR

YOLLAR DAHA GÜVENLİ

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
ekipler; vatandaşların yoğun 

olarak kullandığı yerlerde 
çeşitli nedenlerle tahrip olmuş 
ve yıpranmış kent mobilyaları, 

köprü, korkuluk ile iskelelerdeki 
bakım, onarım çalışmalarına 

yaz aylarının gelmesiyle birlikte 
hız verdi.

Depreme dayanıklı olmadığı 
için yıkılan ve Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yerine yenisi 

inşa edilen Sakarya İlkoku-
lu’nda çalışmalar sona ermek 
üzere. Büyükşehir’in öz kay-
naklarıyla depreme dayanıklı 

olarak 4 bin 26 metrekare alan 
üzerinde, 4 katlı ve 24 derslikli 

olarak inşa edilen okul, kısa 
süre içerisinde tamamlanarak 

öğrencilerin hizmetine girecek.

Büyükşehir Belediyesi; yıllardır 
derin deşarj yöntemiyle evsel 
atık ve kanalizasyon atıklarının 
bırakıldığı, kirliliğin toplum sağ-
lığını tehdit edecek boyutlara 
ulaştığı Bandırma Körfezi’nde 
yapımı devam eden Bandır-
ma Entegre Su Projesi’nde 
çalışmalarını hızlandırdı. Bu 

kapsamda 10 bin metreküplük 
içme suyu deposu inşası ile 

içme suyu şebeke hattı imalat 
çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Şehirde yıllardır süregelen 
kontrolsüz vahşi depolamaya 
son veren Büyükşehir Beledi-

yesi, Erdek Doğanlar bölgesin-
de yeşillikler içerisinde yer alan 
çöp sahasında rehabilitasyon 

çalışması başlattı. Tamamlandı-
ğında ağaçlandırma çalışmaları 

yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si, yaptığı peyzaj çalışmalarıyla 
şehrin dört bir yanını nakış gibi 
işleyerek çiçeklerle güzelleş-
tiriyor. Belediye son olarak 
Bahçelievler Mahallesi’nde 

bulunan Savaştepe ve Beyoğ-
lu Caddesi’ni kesiştiren dönel 

kavşakta düzenleme çalışmala-
rı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi; yaya 
ve sürücülerin güvenliğini 

sağlamak amacıyla cadde ve 
sokaklarda yıpranan yol şerit 

çizgilerini boyama ve yenileme 
çalışmaları gerçekleştiriyor.

SAKARYA İLKOKULU
GÜN SAYIYOR

Büyükşehir’den kısa kısa

ENTEGRE SU PROJESİ
HIZLANDI
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Kök Boya ve Tekstil 
Atölyesi Kurulacak

Hem doğayı koruyan hem de 
toplumsal refahı ve istihdamı 

önceleyen “Sındırgı Doğal Boya ve 
İnovasyon Merkezi” kapsamında 

kurulacak olan kök boya atölyesiyle 
Yağcıbedir Halısının devamlılığı 
sağlanırken Tekstil Atölyesi ile 
doğaya saygılı ve sürdürülebilir 

moda anlayışıyla çocuk kıyafetleri 
üretilecek.

YAĞCIBEDİR’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
SAĞLANACAK
Unutulmaya yüz tutmuş ama aynı zamanda 
doğaya dönüşle tekrar ivme kazanan do-
ğal boyama tekniklerinden kök boya tekniği 
Balıkesir’de yaşatılacak. 3000 yıllık bir geç-
mişe sahip olan Balıkesir’in coğrafi işaretli 
Yağcıbedir Halısının üretiminin devam etti-
rilmesi ve aslına uygun bir şekilde geleceğe 
aktarılması hedefiyle hayata geçirilecek olan 
Sındırgı Doğal Boya ve İnovasyon Merkezi 
Projesi kapsamında ilçeye kök boya bahçe-
leri kurulacak. 

SÖZLEŞMELİ TARIM MODELİ
Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, 
Balıkesir ve Aydın üniversiteleri ve Sındırgı 
Kaymakamlığı işbirliğinde hayata geçirilecek 
olan “Sındırgı Doğal Boya ve İnovasyon Mer-
kezi” projesi kapsamında Sındırgı İlçesi’nde 
düşük gelirli çiftçilere sözleşmeli tarım mo-
deli ile uygun bedelli arazi verilerek kök boya 
bitkisi üretmesine olanak sağlanacak. 

JEOTERMAL ATIK SU KULLANILACAK
Kurulacak kök boya atölyelerinde, merke-
zi ısıtma sonrası deşarj edilen jeotermal 
su doğal boya ve pigment elde etmek için 

BALIKESİR’DE
DOĞAYA SAYGILI 
ÜRETİM
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kullanılacak. Ayrıca kurulacak tekstil atöl-
yesiyle de kadın istihdamına katkı sağlanır-
ken doğaya saygılı üretim ve sürdürülebilir 
moda anlayışıyla 0-6 yaş grubu bebek ve 
çocuklar için kıyafet ve oyuncak üretilecek. 
Üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması ise 
kurulacak kooperatifler vasıtasıyla proje iş-
tirakçisi firmalar tarafından yapılacak.  

BBB, 30 ÇEŞİT BİTKİDEN
BOYA ÜRETTİ
Bu kapsamda ar-ge çalışmalarını sürdüren 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Balıke-
sir Çiftçi Eğitim Merkezinde kurulan Tıbbi 
Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarında 
30 çeşit bitkiden 60’a yakın renk elde et-
meyi başardı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
hayata geçirilecek projenin hem doğayı ko-
ruyan hem de toplumsal refahı ve istihdamı 
önceleyen bir proje olduğunun vurgusunu 
yaptı. 

DOĞAYA SAYGILI ÜRETİMLE 
KADIN İSTİHDAMINA KATKI
Projenin doğaya saygılı olmasının yanı sıra 
kadınların hane gelirlerine katkı sunmasına 
da imkân sağlayacağını ifade eden Baş-
kan Yılmaz “Projeyle ayrıca Balıkesir’in en 
önemli kültürel değerlerinden birisi olan 
Yağcıbedir halısının devamlılığını sağla-
yacağız. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun, 
emeği geçen, destek veren herkese teşek-
kür ediyorum.” açıklamasında bulundu.
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Yeşillikler ortasındaki cennetYeşillikler ortasındaki cennet

Dursunbey



63

w
w

w
.b

al
ik

es
ir.

be
l.t

r

Yemyeşil doğasıyla birçok mesire alanını bünyesinde barındıran 
Dursunbey ilçesi, coğrafi şartları itibariyle dağ turizmine de ol-
dukça elverişlidir. Dağcılık ve kamp yapmak isteyenler için eşsiz 
bir durak olan Dursunbey’de, doğayla iç içe keyifli vakitler geçi-
rebilirsiniz.
   Dursunbey çevresine, Romalılar döneminde Abrettene adı ve-
rilirdi. Abrettene bölgesinde merkez olan Dursunbey’in ismi de 
Hadrianeia idi. Hadrianeia ismi ünlü Roma İmparatoru Hadri-
an’dan gelmektedir. Hadrian şehrinin milattan sonra 131-132 yıl-
larında kurulduğu tahmin edilmektedir. Dursunbey (Hadriane-
ia) Romalılar döneminde önemli para basım yerlerinden biriydi.
   Bugün Dursunbey ismini taşımakta olan ilçenin diğer eski ismi 
ise ‘Balat’tır. Balat ismi Anadolu’nun birçok yerinde bulunan 
bir isimdir. Osmanlı arşiv ve belgelerine göre şehir Balatlı Türk-
menleri tarafından kurulmuştur. Aynı yörüklerin başka yerlere 
yerleşip, oymak adlarını buralara da vermiş olduğu kabul edile-
bilir. İlçenin şimdiki adı ise Karesi Beyliği’nin kurucusu Kara İsa 
Bey’in oğullarından “Tursun Bey”den gelmektedir.  
   Balıkesir merkezinin doğusunda yer alan Dursunbey ilçesi, 
merkeze 80 km mesafededir. 1952 kilometre karelik bir yüz ölçü-
müne sahip olan ilçe toprakları genellikle dağlık ve ormanlıktır.
   İlçe halkının ana geçim kaynağı hayvancılık ve ormancılık-
tır. İlçede koyun yetiştiriciliğinin yanısıra; tavukçuluk ve ipek 
böcekçiliği de yapılmaktadır. Kerestesi ile ünlenen ilçede kavak 
yetiştiriciliği gelişmiş olup kereste üreten çok sayıda atölye bu-
lunmaktadır.
   1866 yılında inşa edilmiş tarihi bir cami olan Çarşı Camisi, il-
çenin Cebeci Mahallesi’nde yer almaktadır. Çarşı Camisi bugün 
halen ibadet amacıyla kullanılmaktadır.
   Dursunbey’in, Aşağımusalar Köyü’ne 5 km uzaklıktaki Aşağı-
musalar Ilıcası, Alaçam Dağları doğa güzelliğinin içindedir. 29 
°C ‘lik su sıcaklığına sahip olan ılıca çevrede cilt hastalıklarına 
iyi geldiği için “güzellik suyu” olarak da bilinmektedir.
   Karstik kaynaklardan çıkan suların oluşturduğu Suçıktı Mesire 
Yeri; dinlenmek ve hoşça vakit geçirmek için Dursunbey yöresi-
nin önde gelen mesire yerlerindendir. On asırlık su kaynağının 
çevresi çınar ağaçlarıyla kaplı olup alabalık tesisiyle de gelen 
ziyaretçilere nezih bir imkân sunmaktadır. Dursunbey’in merke-
zinde bulunan bu yere kolayca ulaşılabilmektedir.
   İlçe, coğrafi şartlar itibariyle dağ turizmine oldukça elverişli-
dir. Özellikle dağcılık ve kamp yapmak isteyenlerin aradığı yer 
Dursunbey’dir. Şehirden, betondan uzak eşsiz bir doğa ile bura-
da hayatınızın kampını yapabilirsiniz. Bölgede özellikle Orman 
İşletmeleri tarafından korunma altına alınan bölgede doğa ile 
iç içe keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kente çok yakın olan bu 
mesire ve piknik yerleri Dursunbeylilerin de yazın vazgeçilmez 
mekânlarındandır.
   Dursunbey’de yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olan Barana, 
2010 yılında ‘UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kül-
türel Miras Listesi’ne eklenmiştir. Barana, sosyal dayanışmanın 
en güzel örneklerinden biridir. Esasen gençlerin kendilerini eğit-
tikleri bir örgütlenme olan Barana’da eğlence bir araçtır. Daha 
sonraları toplumsal değişimlerin etkisiyle eğlence ön plana çık-
mıştır. Her yıl hasat bitiminde eylül ortası veya ekim başı gibi 
başlayıp Hıdırellez’e kadar devam eden bu gelenek Balıkesir’in, 
Dursunbey ilçesine hastır.
   Dursunbey’e has değerlerden biri de ametist taşıdır. İlçenin 
Güğü Köyü yakınlarında çıkarılmakta olan ve mavi-mor ya da 
mor rengi ile beğeniyle kullanılan kuvars ailesinden bir taş olan 
ametist, eski çağlarda “sarhoşluğu yok eden taş” olarak bilinirdi. 
O zamanlarda; kadeh, çanak, kap gibi eşyaların birçoğu ame-
tistten yapılırdı. Bugün ise vücut sağlığı üzerindeki olumlu etkile-
ri nedeniyle çeşitli nesnelerin yapımında kullanılmaktadır.

Yapmadan Dönmeyin:
Tarihi yapıları gezmeden

Alaçam Dağları’nda trekking yapmadan
Suçıktı Mesire Alanı’na uğramadan

Ametist taşı almadan
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KaresiKaresiBalıkesir’in tarih kokan ilçesi

Balıkesir’in tarih kokan ilçesi Karesi, şehrin geçmişine tanıklık 
etmiş birçok önemli yapıyı sınırlarında barındırıyor. Merkez 
iki ilçeden biri olan Karesi ilçesinde; Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemlerinde inşa edilen tarihi yapılar bulunuyor. 
Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde yer alan 
Karesi; 70 mahalle ve 742,04 kilometrekare yüzölçümüne 
sahiptir ve Balıkesir ilinin merkez iki ilçesinden biridir. Batıda; 
İvrindi ve Balya, doğuda Kepsut, kuzeyde Manyas, kuzeydo-
ğuda Susurluk ve güneyde Altıeylül ilçeleri ile komşudur.  İlçe 
arazisinin yüzde 27’si orman, yüzde 59’u tarım arazisi, yüzde 
11’i mera olmakla birlikte ilçede karasal iklim görülmektedir.
   Balıkesir’in gezip görülmesi, ziyaret edilmesi gereken bir-
çok tarihi mekânı bu merkez ilçe sınırları içindedir. Bunların 
başında Selçuklu Devleti’nin uç beylerinden olan ve daha 
sonra bağımsız bir beylik kuran ve beyliğin Osmanlı Devle-
ti’ne ilhakından sonra da donanması ve askeriyle özellikle 
Rumeli’ye geçişte büyük rol oynayan Karesioğulları’nın atası 
Karesi Bey’in türbesidir. Halk arasında Eski Cami olarak da 
anılan Yıldırım Beyazid Külliyesi, ilçenin en erken Osmanlı 
yapısı olmakla birlikte ilk “Selatin Cami” yani Sultan Yıldırım 
Beyazid tarafından yaptırılan cami olmasıyla da büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca bu dönemde 1390 yıllarında Yıldırım 
Beyazid,  Değirmen Boğazı Tabiat Parkı mevkiinde bir de 
köprü yaptırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in ünlü veziri Zağnos 
Mehmet Paşa tarafından 1461 yılında şehre kazandırılan Zağ-
nos Mehmet Paşa Külliyesi ve Zağnos Paşa Camisi de ilçenin 
önemli tarihi yapılarındandır. Anafartalar Caddesi üzerinde 
bulunan Kuvayı Milliye Müzesi’nin avlusunun içerisinde yer 
alan, adeta Balıkesir’in simgesi haline gelmiş, Saat Kulesi yer 
almaktadır. Kule 1828 yılında Galata Kulesi’ne benzer şekilde 
Giridli Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Günümüzde 
rüzgâr türbinlerinin atası sayılan yel değirmenlerine Kare-

si ilçesinin Karakol Mahallesi’nde de rastlanmaktadır. Bu 
yel değirmenleri kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte 

1800’lü yılların sonunda inşa edildiği varsayılmaktadır.
   İlçede başta Kuvayı Milliye Müzesi olmak üzere; Basın 
Müzesi, Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Devrim Erbil 
Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi Kent Arşivi bulunmaktadır. 
   Karesi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Değir-
men Boğazı Tabiat Parkı, Balıkesir denildiğinde 
ilk akla gelen yerlerdendir. Park 250 hektarlık 
bir alana sahip olmakla birlikte 52 farklı ağaç 
türünün bulunduğu, günübirlik dinlenme ve 
hoşça vakit geçirmek isteyenler için uygun 
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imkânlar sunan mesire ala-
nıdır. 70 bin metre kare alan 
üzerine kurulmuş olan Şehitler 
Parkı da ilçe merkezinde ilçenin en 
büyük parkıdır. Parkta yürüyüş alanı, 
dış mekan kondisyon aletleri, çocuk 
parkı ve kafeteryalarıyla ziyaretçilerinin 
hoşça vakit geçirmelerine imkan sunmak-
tadır. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Çamlık Rekreasyon Alanı ve içerisinde 
bulunan Hilal Minareli Çamlık Şehitler Camisi de ilçe-
nin cazibe merkezlerinden biri konumunda yer alıyor.

Yapmadan Dönmeyin:

Tarihi yapıları gezmeden
Müzeleri görmeden
Tarih camileri ziyaret etmeden
Değirmen Boğazı’na uğramadan
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DEDİĞİ
��ğ��� �� n�n��ğ��� �� n�n

Günlerden 21 Mart, bir yaradılış 
günü, günlerin yenisine erdiğimiz 
nevruz, cümle uyurun “uyan” 
emriyle uyanmaya meylettiği bir 
diriliş, kıyam günü.. Ölmeden ölerek 
durup derinine bakıp, sabırla 
gün yüzü bekleyenlerin bayramı.. 
Tam böyle bir günde bitkice 
konuşalım, çitlerin ardına saklanmış 
yoğurtotuna verelim sözü, dinleyelim 
diyeceklerini.. 
Benim adıma sütü mayalamada 
kullanıldığımdan yoğurtotu, 
dokunanın postuna yapışmamdan 
yapışkanot; kazlara gıda olmamdan 
kazotu demişsiniz Anadolu’da. Bitki 
bilimciler Galium demiş, galyum 
elementine gönderme yaparak.. 
Tutunmaya ihtiyaç duyarım, dallarım 
kırılgandır, kırılmamak için çitlere 

sığınır çit aralarına saklanırım. 
Nerede doğal malzeme ile örülü çit 
görsem hemen dibinde bitiveririm. 
Böylece görünürlüğün yakıcı 
sıcaklığından korunur, 
korurum gövdemde demlenen 
özsuyumu, kendi özünü 
bilene saklarım özümü..
Kendini yakıcılığı ile 
koruyan ısırgan, labada iyi 
dostumdur. Çay yapsanız 
da ısırganla uyumluyumdur. 
İçerseniz temizlerim kanınızı, 
canınızı :) 
Gövdem tazeyken gıda, 
çiçekli dallarımı kurutup 
çay yaparsanız deva olurum 
marazlarınıza..
Ben dedim sözümü, varın siz 
görün özünü..

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü 

Nazım TANRIKULU
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Ayvalık

Gömeç

Burhaniye

İvrindi

Savaştepe
Bigadiç

Karesi

Susurluk

Gönen

Manyas

Bandırma

Erdek

Marmara

Balya
Kepsut

Dursunbey

Sındırgı

Havran
Edremit

BALIKESİR KUZU ETİ YAĞCIBEDİR EL HALISI

BALIKESİR
HÖŞMERİM TATLISI

KAPIDAĞ MOR SOĞANI

EDREMİT ZEYTİNYAĞI

GÖNEN İĞNE OYASI

EDREMİT KÖRFEZİ
YEŞİL ÇİZİK ZEYTİNİ

AYVALIK ZEYTİNYAĞI

13 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ İLE

��lı���i�
BURHANİYE ZEYTİNYAĞI

MANYAS KELLE PEYNİRİ

SUSURLUK AYRANI

SUSURLUK TOSTU

Manyas

MARMARA ADASI MERMERİ

MarmaraMarmara

Gönen

BALIKESİR

Altıeylül


