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Değerli Hemşehrilerim,
Öncelikle 2022 yılının şehrimiz ve ülkemiz başta olmak üzere; tüm insanlığa sağlık, 

mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, her birinize güzel bir yıl diliyorum. 
Geride bıraktığımız 2021 yılında çok sayıda yatırım ve projeyi şehrimizle buluşturduk. 

Şehrimizin geleceğini garanti altına alacak yatırımları birer birer hayata geçirirken Kuvayı 
Milliye Şehri Balıkesir’in tarihi dokusunu ayağa kaldıracak büyük bir restorasyon hamlesi 
başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için 
var gücümüzle çalıştığımız bu pandemi sürecinde ayrıca ulaşımdan kırsal kalkınmaya, 

sağlıktan eğitime, üretimden istihdama kadar birçok yatırımı hayata geçirdik. 
Dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel 

Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladık. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen 
sözleşmeyle şehrimizde; sera gazı salınımını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını 

artırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi önemli başlıklarında çalışmalarımıza 
başladık. Çevreci ve doğa dostu projelere öncelik verdik. Birçok alanda çalışmalarımızı 

gerçekleştirerek dolu dolu bir yıl geçirdik. 
Balıkesir; doğasıyla, termaliyle, deniziyle, kültür ve sanatıyla, yöresel lezzetleriyle, antik 

kentleriyle çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler, her ilçesinin kendine has unsurlarıyla ön 
plana çıktığı ve özgün imajıyla dünyaca kabul gördüğü bir şehir hedefiyle 20 ilçemizin tüm 

varlıklarına sahip çıkma, geliştirme ve dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz. 
Yeni bir yıl, yepyeni bir heyecan demek. Bu yılda da aynı gayret ve aynı heyecan ile yeni 

projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 2022, kentimiz adına daha çok çalışacağımız bir 
yıl olacak. Bir kez daha yeni yılınızı kutluyor, mutluluklar diliyorum.
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2030’a kadar sera gazı salımını yüzde 
40 düşürmeyi, 2050’ye kadar ise kar-
bonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, 
dünyadaki en büyük kentsel iklim ve 
enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin 
Küresel Belediye Başkanları Sözleş-
mesi’ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, insana ve doğaya saygılı 
bir şehir oluşturmak için adımları atı-
yor. Birleşmiş Milletler tarafından da 
desteklenen sözleşme; sera gazı sa-
lınımını azaltma, yenilenebilir enerji 
kullanımını artırma, iklim değişikliğiyle 
mücadele gibi önemli başlıkları içe-
riyor. Büyükşehir Belediyesi bu kap-
samda; sıfır atık, yenilenebilir enerji ve 
iklim değişikliği konularında Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere, birçok 
paydaşla birlikte strateji planlarını ha-
zırlamaya başladı.
İklim değişikliğiyle mücadeleden yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına, vahşi de-
polama alanlarının rehabilitasyonun-
dan atık su arıtma tesislerinin inşasına 

kadar sivil toplum kuruluşları ve şehir 
gönüllülerini de karar alma sürecinin 
parçası haline getiren Büyükşehir Be-
lediyesi; proje ve yatırımlarına devam 
ediyor.  

İKLİM EYLEM PLANI 
TAMAMLANIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın, Balıkesir’i dirençli kent 
haline getirme vizyonu doğrultusun-
da çalışmaları hızlandıran Büyükşehir 
Belediyesi, İklim Değişikliği Eylem Pla-
nı’nı tamamlamak üzere. Eylem planını 
hazırlanması konusunda ilgili belediye 
birimleri, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, üniversite ve meslek oda-
larıyla şeffaf ve katılımcı bir süreç yü-
rüten Belediye; değişen iklimin insan 
ve hayvan sağlığına, tarıma, deniz 
kıyılarına, biyolojik çeşitliliğe etkilerini 
araştırarak elde edilecek veriler ışığın-
da uyum ve iyileştirme planlarını be-
lirleyecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE ÖNCELİK
Özellikle jeotermal ve güneş enerjisi 
konusunda önemli yatırımları haya-
ta geçiren Büyükşehir Belediyesi bu 
kapsamda kapalı pazar yerlerinin ça-
tılarına güneş enerji santralleri kurdu.  
Büyükşehir, ayrıca şehrin jeotermal 
potansiyelini de harekete geçirecek 
projeleri devreye alıyor. Balıkesir’in 
20 ilçesinde üretilen sebze ve meyve-
leri jeotermal enerji ile kurutan doğa 
dostu Sebze Meyve Kurutma Tesisinin 
inşasını tamamlayan Büyükşehir Be-
lediyesi, böylelikle ürünlerinin katma 
değer kazanmasına vesile olacak, kul-
lanım dışı tarım alanları aktif hale geti-
rerek, gıda kayıplarının önüne geçiyor.

ÇÖP ARTIK EKONOMİK VE 
EKOLOJİK BİR DEĞER
Şehirde çöpü sorun olmaktan çıkarıp 
ekonomik ve ekolojik bir değere dö-
nüştüren Büyükşehir Belediyesi, 2019 
yılı Aralık ayında devreye aldığı enerji 

üretim tesisiyle çöpten enerji üretiyor. 
Günlük 1250 ton, yılda ortalama 450 
bin ton çöpün işlenerek 50 bin hane-
nin aylık enerji ihtiyacını karşılayan te-
sis sayesinde, bu zamana kadar iklim 
değişikliğine sebep olan yaklaşık 25 
milyon metreküp metan gazının, at-
mosfere salınımı engellendi. Hem Ba-
lıkesir hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlayan tesis, Türkiye’ye örnek bir 
çevre projesi olarak nitelendiriliyor. 

VAHŞİ DEPOLAMA TARİHE 
KARIŞIYOR
Büyükşehir Belediyesi; kötü kokuların 
oluşmasına, hava kalitesinin bozulma-
sına, yer altı ve yer üstü sularının kir-
lenmesine neden olan, insan ve çevre 
sağlığı açısından risk teşkil eden vahşi 
çöp depolama alanlarını bir bir kapa-
tarak rehabilitasyonunu yapıyor. 424 
bin 471 metrekare ve 2 milyon 367 
bin 980 metreküp düzensiz depolama 
alanının ıslahını gerçekleştiren Büyük-
şehir, 308 bin 568 metrekare ve 699 
bin 926 metreküp alanda ise ıslah 
çalışmalarına devam ediyor. Yapılan 
planlı rehabilite ve ıslah çalışmalarıy-
la toplam733 bin 39 metrekare ve 3 
milyon 225 bin 756 metreküp katı atık 
bertaraf edilecek.

İNSANA VE DOĞAYA DOST ŞEHİR
BALIKESİR

EKOSİSTEME SAYGILI
KENT UYGULAMALARI 
İnsan ve çevre faktörünü öncelikli ola-
rak ele aldıklarını söyleyen Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz “Şehirlerin, iklim değişikliğiyle mü-
cadele kapsamında yürütülen uyum 
ve iyileştirme çalışmalarının merkezin-
de yer alması gerekiyor. Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi olarak üzerimize 
düşen sorumlulukları gerektiği şekilde 
yerine getirip iklim değişikliği ile müca-
delede öncü şehirlerden biri olma gay-
reti içerisindeyiz.Akıllı şehircilik uygu-
lamalarını çalışmalarımızın merkezine 
koyarak insana ve doğaya saygılı bir 

şehir tasarlıyoruz. İnsan hayatına tek-
nolojiyle değer katan, yaşam kalitesini 
artıran, ekosisteme ve doğal kaynak-
lara saygılı akıllı kent uygulamalarını 
şehrimiz ölçeğinde yeniden tasarlıyo-
ruz. Balıkesir’i iklim değişikliğine karşı 
dirençli bir şehir haline getirmek adına 
tüm bu çalışmaları yaparken sivil gi-
rişimlerin ve kent sakinlerinin müca-
dele sürecine aktif olarak katılımlarını 
önemsiyor, bunun için gereken tüm 
platformları oluşturuyoruz. Çünkü bili-
yoruz ki geleceğe emanet edeceğimiz 
en önemli şey yarını dününden daha 
güzel, daha kaliteli bir doğa.” diye ko-
nuştu.

İnsana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlamayı hedefl eyen, bu doğrultuda ‘İklim ve Enerji İçin Küresel 
Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle 

mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık 
su arıtma tesislerinin inşasına kadar birçok projeyi hayata geçiriyor. 
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ÜRETİCİYE 15 MİLYON DESTEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin lokomotifi 
tarım ve hayvancılığı önceleyerek hayata geçirdiği hizmetlerle 
üreticinin elini güçlendirmeye devam ediyor. Üretim 
merkezlerinden jeotermal kurutma tesisine kadar ürünlere katma 
değer sağlayacak birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir, 2021 
yılı içerisinde tarım ve hayvancılığa 15 milyon destek sağladı.

Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğra-
fi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı 
sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üre-
tim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli destekler veren Büyükşe-
hir Belediyesi, bu alanlarda projeler üretmeye devam ediyor. Bin 
131 mahallesinin, 960’ı kırsal mahalle statüsünde olan Balıkesir’in 
ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılık, 
şehirdeki sanayi faaliyetlerinin de yüzde 65’ini kapsıyor. Üreticiyi 
koruyarak üründe kaliteyi artırıcı çalışmalara öncelik veren Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla 
su kaynaklarının da verimli kullanılması konusunda üreticileri teş-
vik ediyor. Ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün 
projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda 

verim artırma çalışmalarına, Balıkesir Ku-
zusu Damızlık Üretim Merkezlerinin 

kurulumundan arıcılık faaliyetlerinin 
teşvikine kadar daha birçok konu-
da çalışmalar yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 
tarım ve hayvancılığa 15 milyon 
destek sağladı.

DESTEKLERLE
YEM MALİYETİ AZALIYOR
Çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan 
yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla 

hayvancılıkla uğraşan üreticilere20 ilçede 
süt otu tohumu dağıtan Büyükşehir Beledi-

yesi’nin destekleriyle; geçtiği-
miz yıl 35 bin dekarda üretimi 

yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 
bin dekara çıkarılarak bu zamana 

kadar verilen destekte de rekor sa-
yıya ulaşıldı. 

       BALIKESİR KUZUSU ÜRETİMİ 
YAYGINLAŞTIRILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eti-
nin lezzetinden dolayı tüm Türkiye’de 

ilgi gören coğrafi işaret tescilli Balıkesir Ku-
zusunun popülasyonunu artırmak ve üretici-
lere hibe desteği sağlamak amacıyla İvrindi 
ve Kepsut’ta “Balıkesir Kuzusu Damızlık Mer-
kezleri” kurdu. Sındırgı, Savaştepe ve Dur-
sunbey ilçelerinde de çalışmalarını başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Balıkesir Ku-

zusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlık ye-
tiştirilmesi ve kırsalda dar gelirli üreticinin damız-
lık ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sunuyor. 

KAPAMA MEYVE BAHÇELERİ KURULUYOR
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Be-
lediyesi iş birliğinde; meyve üretim potansiyelinin 
artırılması, modern kapama bahçeleri kurularak 
bölgesel meyvecilik altyapısının güçlendirilme-
si ve sertifikalı fidan kullanımının teşvik edilmesi 
amacıyla “Meyve Üretimini Geliştirme Projesi” 
hayata geçirildi. Bölgesel meyve dikiliş alanları 
yerine en az 5 dekar ve üzeri tarım alanlarında, il-
çelerin iklim ve ürün desenine uygun tür ve çeşit-
lerin,  geleneksel meyvecilik yerine kapama bah-
çe şeklinde dikiminin yapılacağı proje, 8 ilçede 
uygulanacak. Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, 
Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerin-
de 257 dekar alanda toplam 9 bin 225 adet; ayva, 
erik, zeytin, şeftali, asma, nektarin ve ıhlamur fi-
danı dikilecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı; kapama meyve bahçelerinin 
kurulumu, izlenmesi ve 3 yıl boyunca da kontrol-
lerini gerçekleştirilecek. Yüzde 53’ü Büyükşehir 
Belediyesi, yüzde 37’si Tarım ve Orman Bakanlığı 
ve yüzde 10’u da üreticiler tarafından karşılanan 
fidanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesin-
de gerçekleştirilen törenle, üreticilere tes-
lim edildi.

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNE 
DESTEK
Büyükşehir Belediyesi, man-
tar yetiştiricilerine büyük 
destek sağladı. Karesi Halk 
Eğitim Merkezi tarafından 
açılan Mantar Yetiştiriciliği 
Kursu’nda kursiyerlerin 

mantarcılığa ilk adımı atması ve üretimin destek-
lenmesi amacıyla; 2 ton 500 kilogram kompost, 
1 ton 170 kilogram üst toprak ve diğer ürünlerle 
beraber toplam 4 ton malzeme desteği yapıldı.

“BEREKETLİ TOPRAKLARIN
KIYMETİNİ BİLİYORUZ”
Balıkesir’in bereketli topraklarının kıymetini bildikleri-
ni ve çiftçiler ile birlikte ürettiklerini vurgulayan Başkan 
Yücel Yılmaz “Balıkesir’e, Türkiye’yi doyuran il diyoruz. 
Temel gayemiz toprağımızın bereketini artırarak refahı 
büyütmek, sağlıklı gıdayı erişilebilir kılmak ve üreticilerimi-
zin girdi maliyetlerini düşürmek. Kapsayıcı ve halkıyla bü-
tünleşmiş işler yapıyoruz. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan 
üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönüştürülmesiyle kal-
kınıyor. Bizim sanayimiz de tarıma dayalı. Evlatlarımız, memle-
ketlerinin topraklarında ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. 
Bu nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapısını iyileştirerek 
yaşam kalitesini yükseltiyor diğer yandan da şehrimizin 
üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticimizin alın terinin 
hakkını kazanması için çabalıyoruz.” diye konuştu.hakkını kazanması için çabalıyoruz.” diye konuştu.
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zusu Damızlık Üretim Merkezlerinin 
kurulumundan arıcılık faaliyetlerinin 

teşvikine kadar daha birçok konu-
da çalışmalar yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 
tarım ve hayvancılığa 15 milyon 
destek sağladı.

DESTEKLERLE
YEM MALİYETİ AZALIYOR
Çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan 
yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla 

hayvancılıkla uğraşan üreticilere20 ilçede 
süt otu tohumu dağıtan Büyükşehir Beledi-

       BALIKESİR KUZUSU ÜRETİMİ 
YAYGINLAŞTIRILIYOR

nin lezzetinden dolayı tüm Türkiye’de 
ilgi gören coğrafi işaret tescilli Balıkesir Ku-

zusunun popülasyonunu artırmak ve üretici-
lere hibe desteği sağlamak amacıyla İvrindi 
ve Kepsut’ta “Balıkesir Kuzusu Damızlık Mer-ve Kepsut’ta “Balıkesir Kuzusu Damızlık Mer-
kezleri” kurdu. Sındırgı, Savaştepe ve Dur-
sunbey ilçelerinde de çalışmalarını başlatan 
Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Balıkesir Ku-



Tarihi yapılara gösterdiği hassasiyet, şehrin tarihi ve kültürel 
kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışma-
larla Metin Sözen Büyük Ödülü’nü alan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, ilin bütününde uyguladığı restorasyon proje-
leriyle tarihi yapıları yeniden hayata döndürüyor. 2019 yılı 
Nisan ayından bu yana; 49 yapının restorasyon veya tadilat 
işlerini tamamlayan Büyükşehir, 44 yapıda da çalışmalarını 
sürdürüyor. Ayrıca, tarihi tescilli 14 çeşmede de restorasyon 
çalışmaları kısa zamanda başlatılacak. Yaptığı çalışmalarla; 
bir yandan atıl durumda bekleyen yapıları turizme kazandı-
ran Büyükşehir, diğer yandan da yapıların bulunduğu böl-
gelerin fiziksel ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasına katkı 
sağlıyor. 

TARİHİ YAPILAR
KENT KİMLİĞİNE KAZANDIRILIYOR
Şehrin bütününde devam eden ya da tamamlanan;resto-
rasyon, restitüsyon, rölöve çalışmaları hakkında bilgi ve-
ren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Mi-
ras Şube Müdürü Koray Karabulut “Geçmişten günümüze 
gelen tarihin yaşatılması için onun belgesi niteliğinde olan 

BÜYÜKŞEHİR,
BALIKESİR’İN TARİHİ KİMLİĞİNİ

ORTAYA ÇIKARIYOR

eserlerin onarımı ve korunması gerektiğine olan 
inancımızla şehrimizin tamamında restorasyon 
çalışmalarını yürütüyoruz. Marmara İlçesinde bu-
lunan eski Hükümet Konağı’nın restorasyonunu 
yakın zamanda sonlandırıp, yapının müze olarak 
işlevlendirilmesine dair proje çalışmalarımızı da ta-
mamladık. Havran İlçesindeki Terzizade Konağı’n-
da da çalışmaları tamamlayarak halkın kullanımına 
açtık. Edremit Güre’de eski bir okul binasının resto-
rasyonu tamamlamak üzereyiz. Altıeylül ve Karesi 
ilçelerinde yer alan Ekinel Evi, Tarihi Saat Kulesi ve 
Şadırvan’da da çalışmaları tamamlayarak bu yapı-
ları kent kimliğine kazandırdık.” dedi. 

BÜTÜNCÜL KENTSEL TASARIM
Edremit’te, Gazi İlyas Sokak Sağlıklaştırma çalış-
malarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Ka-
resi’de bulunan Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma 
projesini de hızlı bir şekilde sürdürüyor. Proje kap-
samında Kazım Özalp Sokak’ta bulunan 8 adet ya-
pının restorasyonunu yapan Büyükşehir, bu yapıla-
rı işlevlendirecek ve güncel bir şekilde kullanılabilir 
hale getirecek. Zağnos Paşa Meydanı’nı kapsayan 
ve Çamlık’a kadar uzanan Dumlupınar Mahallesi’n-
de kentsel tasarım çalışmalarına da devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalar 
sayesinde 480 civarında belediyenin üye olduğu 
Tarihi Kentler Birliği’nin büyük ödülü olan Metin Sö-
zen Büyük Ödülü, Balıkesir’e kazandırıldı. 

FATMA SULTAN’IN KABRİ
RESTORE EDİLECEK
Altıeylül’de Ertuğrul Cami ile Savaştepe’de 
Çarşı Cami’nde restorasyon çalışmalarını sür-
düren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,  ayrı-
ca Altıeylül İlçesi’ne bağlı Ovaköy ve Halalca 
kırsal mahalleleri yolu üzerinde bulunun Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın kardeşi, Zağnos Pa-
şa’nın eşi Fatma Sultan’ın kabrinin bulunduğu 
türbenin restorasyonuna da kısa süre içerisin-
de başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarihi yapıları restore ederek 
geleceğe kazandırıyor. Şehir merkezi ve ilçelerde bütüncül bir bakış 
açısıyla tarihi kimliği ortaya çıkaran Büyükşehir, 2019 Nisan ayından 
bu yana; 49 yapınınrestorasyon veya tadilat işlerini tamamladı, 44 

yapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, tarihi tescilli 14 çeşmede de 
restorasyon çalışmaları kısa zamanda başlatılacak.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN İLÇELERE
MODERN VE KULLANIŞLI OTOGARLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, seçim vaatlerini bir bir yerine 
getirmeye devam ediyor. İlçelerde atıl ya 
da yetersiz bulunan otogarları yenileyerek 
modern, işlevine uygun ve güvenli hale ge-
tiren Büyükşehir Belediyesi; Susurluk, Altı-
nova’dan sonra Manyas ve Edremit’te de 
çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların 
hizmetine açtı. Büyükşehir Belediyesi, ay-
rıca Erdek Limanı’na yanaşan gemilere yük 
taşıyan tırlar sebebiyle trafikte olumsuzluk 
yaşanmasının önüne geçmek ve tırların 
parklanma sorununu gidermek için mevcut 
Erdek Otogarının içerisine tır otoparkı yaptı.

YOLCU DİNAMİKLERİ
BİR ALANA TOPLANDI
Manyas’ta atıl durumda bulunan ve yangın-
dan zarar gören mevcut otogarın yıkımını 
gerçekleştirerek 2020 yılı sonunda çalış-
malarına başlayan Büyükşehir Belediyesi; 
yenilikçi, modern ve yolcu ihtiyaçlarını karşı-
layabilecek bir toplu taşıma merkezi yapımı 

çalışmalarını tamamladı. İlçedeki tüm yolcu 
dinamiklerinin düzenli bir yerde olmasına 
imkân sağlayan Manyas Toplu Taşıma Mer-
kezi artık daha güvenli ve konforlu bir şekil-
de hizmet veriyor. 

MANYAS’A
BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI
Hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar 
için büyük kolaylık sağlayan Manyas Toplu 
Taşıma Merkezi; 7 bin metrekare açık alan 
üzerine; 300 metrekare kapalı alanda 8 pe-
ron olarak tasarlandı. Açık ve kapalı alanı 
bulunan kafeteryası da bulunan toplu taşı-
ma merkezinde; açık alan minibüs ve oto-
büs parkı ile oto yıkama bakım alanı da bu-
lunuyor. 

AYDA 25 BİN VATANDAŞA
HİZMET VERİYOR
Günde ortalama 65 ilçeler arası taşıma ara-
cının giriş yaptığı toplu taşıma merkezinde 
bir şehirlerarası seyahat eden firma otobü-

sü de olmak üzere toplam; 8 koope-
ratif ve firma günde 800 ayda 25 bin 
vatandaşa hizmet veriyor.

EDREMİT’E MODERN VE 
KULLANIŞLI OTOBÜS TERMİNALİ
Edremit Şehirlerarası Terminali’ni de 
baştan aşağıya yenileyen Büyükşehir 
Belediyesi, köy minibüsleri dâhil ol-
mak üzere ilçedeki yolcu dinamikle-
rini bir alana topladı. Büyükşehir Be-
lediyesi Toplu Taşıma A.Ş. tarafından 
gerçekleştirilen projeyle; bakımsız ve 
ihtiyaçları karşılayamaz halde olan 
Edremit Şehirlerarası Otobüs Termi-
nali; gişeleri, peronları, iç ve dış mekâ-
nıyla modern bir görünüme kavuştu. 
14 bin 160 metrekare üzerine kurulu 
Terminalde proje kapsamında; 2 bin 
100 metrekare kapalı alan modern, 
kullanışlı ve konforlu hale getirildi, 11 
bin 460 metrekarelik açık alanda ise; 
altyapı ve üstyapı çalışmaları tamam-

lanarak otobüs peronları, bekleme 
alanları ve zemin yenilendi. Bunların 
yanı sıra açık alan peyzaj uygulama-
sıyla estetik bir hale getirilerek 600 
metrekarelik otopark alanı yapıldı ve 
terminal önünde bulunan park düzen-
lenerek çocuk oyun alanı ile spor alanı 
oluşturuldu.

28 PERON KULLANIMA ALINDI
Yaklaşık 31 yıldır yurtiçi ve yurtdışın-
dan milyonlarca insana hizmet eden 
Edremit Şehirlerarası Otobüs Termi-
nali’nde; 17 şehirlerarası otobüs, 6 köy 
minibüsleri, 2 küçük araç ve 3 yolcu in-
dirme peronu olmak üzere toplam 28 
peron kullanıma alındı.

“VATANDAŞLARIMIZIN
HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”
Son iki buçuk yılda 5 otogarı yenileyen 
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan 
ilçelerde Balıkesir’in çocuğu olduğunu 

ve şehrin derdini iyi bildiğini söyleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Vatandaşlarımızın, bize ışık 
tutmasıyla gereken çalışmaları yapı-
yoruz. İlçelerimizde atıl durumda olan 
ya da yolcu ihtiyaçlarını karşılayama-
yan terminal ve otogarları yeniliyor ya 
da sil baştan yeniden yapıyoruz. Yolcu 
dinamiklerini bir araya toplayarak şe-
hir içi trafiğini rahatlatıyor, yolcuların 
ve otobüs işletmelerinin işini kolaylaş-
tırıyoruz. Gereken ilçelerde köy mini-
büsleri içinde peronlar oluşturuyoruz. 
Köyden gelen vatandaşlarımız şehirle-
rarası yapacağı yolculuk için aynı ter-
minalden gideceği yerin otobüsüne 
binebilecek. Vatandaşlarımızın haya-
tını kolaylaştırmaya yönelik çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan 
ilçelerimizde otogar yenileme ve inşa 
etme çalışmalarına devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, ilçelerde 

yetersiz görülen 
otogarlarda yenileme 

ve sil baştan inşa 
etme çalışmaları 
gerçekleştiriyor. 

Susurluk, Altınova 
ve Erdek’ten sonra 

Manyas ve Edremit’te 
de otogar yapımını 

tamamlayan 
Büyükşehir; modern 

ve kullanışlı hale 
getirilen otogarları 

vatandaşların 
kullanımına açtı.

Susurluk Şehirlerarası Otobüs Terminali

Manyas Toplu Taşıma Merkezi

Altınova Otogarı

Erdek Otogarı ve Tır Otoparkı

Edremit Terminali

Edremit Terminali
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OSB YOLU
TAMAMLANDI

Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yıl-
maz’ın, göreve gelir gelmez 
şehir ve Balıkesir Organize 
Sanayi Bölgesi için çok 
önemli bir hale gelen yol 
sorununu çözmek için baş-
lattığı çalışmaların ilk kıs-
mı tamamlandı. OSB’ye 
Gaziosmanpaşa Mahallesi 
üzerinden giden yolun şu 
anda yaklaşık 13 bin olan 
çalışan sayısını kaldırama-
ması üzerine Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, 2019’da alternatif yo-
lun projelerini hazırlatarak 
çalışmaları başlattı.

YOL, 4 ŞERİTLİ
3 BİN 100 METRE 
Organize Sanayi Bölgesi 
yolunda yaşanan trafik sı-
kışıklığına son veren 3 bin 
100 metre uzunluğunda, 
20 metre genişliğinde çift 
gidiş-gelişli toplam 4 şeritli 
yol, enerji tasarruflu ay-
dınlatma sistemleri, bisik-
let yolu yapım çalışmaları 
Büyükşehir Belediyesi Yol, 
Yapım, Bakım ve Onarım 
Dairesi Başkanlığı ekipleri 
tarafından tamamlandı. Yol 
sayesinde; Gaziosmanpa-
şa Mahallesi Yakup Şevki 
Paşa Caddesi ve Pamuk-
lu Dokuma Fabrikası’nın 
yanındaki tren makasında 
yaşanan trafik sıkışıklığı da 
sona erdi. Önümüzdeki 10 
yıl içerisinde yaklaşık 100 
bin kişiye istihdam sağlaya-
cağı düşünülen yol OSB’nin 
trafiğini kaldıracak şekilde 
planlandı.

İKİNCİ KISIM YOLUN 
YAPIMI BAŞLIYOR
Balıkesir Atatürk Şehir Has-
tanesi Acil Servisi’nin bu-
lunduğu bölgede oluşması 
muhtemel trafik sıkışıklığı-
nın giderilmesi için de ikin-
ci kısım yeni yol planlandı. 
İmar uygulama çalışmaları 
sürdürüldüğü yeni yol kısa 
sürede tamamlanarak İzmir 
Yolu’na bağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Organize 
Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalarını 

başlattığı OSB yolu tamamlandı. Çayırhisar Mahallesi üzerinden 
İzmir Yolu’na bağlanacak ikinci kısım yeni yol da kısa sürede 

tamamlanarak hizmete girecek.

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI
HİZMETE AÇILDI

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin; çocuklara 

trafik kurallarını ve 
kültürünü erken yaşta 

benimsetmek daha bilinçli 
bir toplum oluşturmak 

amacıyla inşa ettiği Çocuk 
Trafik Eğitim Parkı’nın 
açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi, trafik kurallarına du-
yarlı bir nesil yetiştirme he-
defiyle Çocuk Trafik Eğitim 
Parkı’nı kısa sürede inşa 
etti. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, 10 
bin 36 metrekare alan üze-
rinde yapılan ve minyatür 
bir şehrin canlandırıldığı 
parkın açılışını İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu’nun 
ve çocukların katılımı ile 
yapmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Ba-
kan Soylu, çocukların trafik 

eğitimini uygulamalı olarak 
alacakları yeni parkın Ba-
lıkesirlilere hayırlı olmasını 
dileyerek “Trafik Eğitim 
Parkı Balıkesir’e yakıştı.” 
dedi.  
MİNYATÜR BİR ŞEHİR
Deneyimli trafik eğitmen-
leriyle birlikte okul öncesi, 
ilk ve ortaokul öğrenci-
lerine trafik eğitimlerinin 
verileceği eğitim parkı, 
Karesi ilçesi Paşaalanı Ma-
hallesi’nde 10 bin 36 met-
rekarelik alanda yer alıyor. 
Çocukların akülü araçlar 

kullanarak hem eğlenip 
hem de öğrenmesi hedef-
lenen parkın içerisinde; 
afet acil durum binası, it-
faiye binası, hastane, okul, 
market, kafeterya, ücretli 
otoban girişi, trafik işaret-
leri, tren ve otobüs maket-
lerinin yer aldığı minyatür 
bir şehir inşa edildi. Gele-
cekte trafik sorunlarının 
azalmasının hedeflendi-
ği projede ayrıca eğitim 
amaçlı amfi, bisiklet ve 
yaya yolu ile çocuk oyun 
alanı da bulunuyor.
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KRONİK SORUNA NEŞTER
Altıeylül ve Karesi ilçelerinin büyük bir kıs-
mına İkizcetepeler Barajı’ndan su sağla-
yan ve yaşanan arızalar nedeniyle sık sık 
vatandaşlara mağduriyet yaşatan 5 bin 
604 metrelik su hattı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tamamen yenilendi. 
Çalışmaların tamamlandığı Nisan 2021’den 
bu yana su hattında herhangi bir patlama 
ya da arıza yaşanmadı. Artık hem vatan-
daşların mağduriyetleri hem de sık yaşa-
nan arızaların giderilmesi için her defasın-
da yapılan yüksek maliyetler tarihe karıştı.

“ARTIK PROBLEM YAŞAMIYORUZ”
Sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle 
maddi ve manevi çok sıkıntılar yaşadıkları-
nı, şehrin yarısının günlerce susuz kaldığını 
hatırlatan Sütlüce Mahallesi sakinleri, yeni 
hat çalışmalarının tamamlandığı günden 
bu yana herhangi problem yaşamadıkları-
nı ifade ederek Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

SUSUZLUK MAZİDE KALDI
2014’ten ve öncesinden bu yana şehir 
merkezinde çok sık içme suyu arızaları 
meydana geldiğini belirten Balıkesir Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdü-
rü İzzet Günal “Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Yücel Yılmaz göreve geldi-
ğinde bize sorduğu ilk soru bu oldu. Bu 
kapsamda yaklaşık 2 bin 800 metre içme 
suyu hattı ile mevcut zarar gören atık su 
şebekesinde rehabilitasyona gitmek du-
rumunda kaldık. Bin 100 metreye yakın 
kanalizasyon şebekesini yenileyerek bir 
dönem hayatımızdan hiç çıkmayan ama 
2021 yılının Nisan ayından bu yana da ‘bir 
dönemler su patlağı vardı. Çok susuz ka-
lıyorduk.’ sözlerini maziye bırakan bir yatı-
rımı hayata geçirdik. Suyun yönettiği değil 
suyu yöneten kurum anlayışıyla hizmet-
lerimize devam edeceğiz.” açıklamasında 
bulundu.

İkizcetepeler Barajı’ndan 
su sağlayan ve yıllardır 

patlayarak maddi manevi 
şehre zarar veren ana 
şebeke hattı, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi 

iştiraklerinden BASKİ’nin 
çalışmaları sayesinde 
Nisan 2021’den bu 
yana patlamıyor. 

Artık vatandaşların 
mağduriyetleri ve 

arızaların giderilmesi için 
her defasında yapılan 

yüksek maliyetler tarihe 
karıştı.

BALIKESİR SAHİLLERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELİYLE TEMİZLENİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda 15 yılı 
aşkın bir süre önce yıkılan iskele-
nin,denizde kalan yıkıntı atıklarını 
temizlemek için çalışmalar gerçek-
leştirdi.  Bandırma Onyedi Eylül Üni-
versitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü 
hocaları ile Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı ekipleri tarafından yapı-
lan keşif çalışmaları sonucunda de-
nize girilen alanlarda tespit edilen 
yıkıntı atıklarının, büyük tehlike arz 
ettiği belirlendi. 

YAKLAŞIK 12 TON DEMİR 
PARÇASI İLE BETON BARİYER 
ÇIKARILDI
Bu kapsamda temizlik işlemlerini 
başlatan Büyükşehir Belediyesi, 
ekosisteme zarar vermemek ama-
cıyla akademisyenler ile birlikte ilk 
etap çalışmalarını gerçekleştirdi. 
Yapılan çalışma sonucunda deniz-
den yaklaşık 12 ton demir parçası 

ile beton bariyer çıkarıldı. Bölgede 
çalışmalar yapan ekipler, vinç yardı-
mıyla daha ağır olan atıklarını da te-
mizledi. Çalışmalar Altınkum Plajı ile 
Erdek plajlarında da gerçekleştirildi.

8 BİN METREKARE
TROL VE GIRGIR ÇIKARILDI
Ayrıca Çanakkale 18 Mart Üniversi-
tesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü iş birliğiyle “Hayalet 
Ağların Temizlenmesi Projesi”ni de 
yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu 
zamana kadar Bandırma’nın Kar-
şıyaka ve Dut Limanı mevkilerinde 
toplamda 8 bin metrekare trol ve 
gırgır ağı çıkardı. 

EKOSİSTEME
DUYARLI BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞILIYOR
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
personeli Mustafa Çekim “Sarım-

saklı Bölgesinde daha önceden keşif yap-
tığımız alanlar var. Bölgede, 6 koordinatta 
çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın 
daha rahat daha konforlu yüzmelerini sağ-
layarak daha iyi bir tatil geçirmeleri için 
çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmaları-
mızda en çok önem verdiğimiz konulardan 
bir tanesi de ekosisteme zarar vermemek 
yani doğal yapıları kaldırmamak. Biz, bura-
da doğal olarak bulunmayan atıkları, kalın-
tıları kaldırdık.” diye konuştu.

Ege ve Marmara Denizlerinde ayrı ayrı proje ortaklarıyla birlikte çalışmalarını 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda 15 yılı aşkın bir 
zaman önce yıkılan iskele atıklarını temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Çalışmalarda, yaklaşık 12 ton demir parçası ile beton bariyer toplandı. Ayrıca 
Bandırma’da sahillerinden de 8 bin metrekare trol ve gırgır ağı çıkarıldı.
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BAŞKAN YILMAZ,
ZEYTİN HASATINA

KATILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık’ta 

gerçekleştirilen zeytin hasatına katıldı. Zeytin emekçileriyle 
birlikte çalışan Başkan Yılmaz, bölgemizde dünyanın en iyi 

zeytinlerinin yetiştiğini söyleyerek üreticilere bereketli bir hasat 
dönemi geçirmelerini dilediğini söyledi.

Asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği 
yapan Balıkesir’de, zeytin hasadı ger-
çekleştirildi.13 milyon zeytin ağacıyla 
Türkiye’nin en büyük zeytin üretim 
merkezlerinden biri olan Balıkesir’de 
hasat heyecanına, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz da ortak oldu. 
Ayvalık’ta bir zeytin bahçesinde ger-
çekleştirilen hasata katılan Başkan Yü-
cel Yılmaz, zeytin emekçileriyle birlikte 
zeytin silkti. 

“BU YIL MAHSUL OLDUKÇA 
DOLGUN VE VERİMLİ”
Balıkesir’de, Körfez Bölgesi’nin en 
önemli gelir kaynağı olan zeytinciliğin 
yöre halkı tarafından çok büyük say-
gı duyularak yapıldığını ifade eden 
Başkan Yılmaz “Burada yaşayan va-
tandaşlarımızın büyük çoğunluğu, ek-
meğini zeytincilikten kazanıyor ya da 
ailesine ek gelir sağlıyor. Yöre halkımız 
için zeytincilik aynı zamanda bir gele-
nek. Her biri hasadını ve üretimini bü-

yük bir özenle yapıyor, işine minnet ve 
saygı duyuyor. Bölgemizde dünyanın 
iyi zeytinleri yetişiyor. Edremit Körfezi 
Yeşil Çizik Zeytini, Ayvalık Zeytinyağı, 
Burhaniye Zeytinyağı ve Edremit Zey-
tinyağımızda Coğrafi İşaret bulunuyor. 
13 milyon ağacımızın her bir bereketli. 
Bu yıl mahsul oldukça dolgun ve verim-
li. Zeytinlerimizi yazın sinek vurmamış, 
üreticilerimiz bu yıl zeytinde yüksek re-
kolte beklediklerini söylüyor. Hasadımız 
bol ve bereketli olsun.” diye konuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, be-

lediye-üniversite iş birliğinde gerçek-
leştirilen çalışmalara her zaman önem 
veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz ile Balıkesir Üniversitesi 
Rektörü İlter Kuş arasında imzalanan 
protokol kapsamında; Kırsal Hizmet-
ler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 
Burhaniye Börezli’de hizmet veren Ba-
lıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) 
ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu (BUBYO) ortak çalışmalar 
gerçekleştirecek. Törene; Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Serkan Akça ve Bur-
haniye uygulamalı Bilimler Yüksekokul 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İl-
ban da katıldı.

ÜRÜNLER HEM TANITILACAK
HEM SATILACAK
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve 
AR-GE çalışmalarıyla ülke çapında 
öne çıkan BAÇEM; yüksekokul arazi-
sinde belirtilen alanlarda, öğrencilerle 
birlikte aromatik bitkiler yetiştirecek 
ve bu bitkilerin yağını çıkaracak. Sa-
tışa hazır hale getirilen ürünler; yılda 
30 bini aşkın misafir ağırlayan ve bin 
500’e yakın öğrencisi bulunan BUB-

YO Uygulama Oteli’nde oluşturulacak 
alanlarda satışa sunulacak ve tanıtımı 
yapılacak.

BAÇEM’DE
GASTROBAHÇE KURULACAK
BAÇEM’de de Balıkesir Üniversitesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölü-
mü öğrencilerinin yapacakları yemek-
lerde kullanılacak ürünler, Balıkesir’e 
has yöresel özellik gösteren bitkiler 
ve baharatların yetiştirileceği “Gastro-
bahçe” kurulacak. Gastronomi öğren-
cilerine, tohumdan hasata deneyim 
kazandıracak olan “Gastrobahçe”de 
yetişecek ürünlerden özel menüler 
oluşturulacak, Balıkesir’in gastronomi 
potansiyelinin tanıtımına katkı sağla-
nacak.

ÜNİVERSİTEYE KATKILARI BÜYÜK
İmzaların atılmasının ardından konuşan 
Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş; 
Büyükşehir Belediyesi’nin hem kurum-
sal kimliğiyle hem de Başkan Yücel 
Yılmaz’ın kişisel girişimleriyle üniversi-
teye katkılarının her zaman çok büyük 
olduğunu dile getirerek teşekkür etti. 
Büyükşehir Belediyesi ile yapılan pro-
tokoller çerçevesinde ortak çalışmaya 
ve birlikte hareket etmeye gayret gös-
terdiklerini söyleyen Rektör Kuş, yeni 
hayata geçecek proje için heyecanlı 
olduklarını ifade etti.

BAÇEM VE ÜNİVERSİTE
BİRLİKTE YETİŞTİRECEK
Balıkesir Üniversitesi ile çok güzel bir 

protokole imza attıklarını belirten Bü-
yükşehir Belediye Başkan Yücel Yıl-
maz, protokolün amacının; Balıkesir’de 
yetişen katma değeri yüksek olan 
aromatik bitkilerle, yöreye has özellik 
gösteren bitkilerin üretiminin BAÇEM 
ve üniversite iş birliğiyle yapılması ve 
tanıtılması olduğunu söyledi. BUBYO 
ile BAÇEM’de yetişecek yenilebilir ve 
aromatik bitkilerin bakımlarının; BA-
ÇEM’in deneyimli personeli ve öğ-
renciler tarafından birlikte gerçekleş-
tirileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, 
üniversite ve BAÇEM’i birbirine enteg-
re ederek verimli çalışmalar yapacak-
larına inandıklarını söyledi.

BÖLGE EKONOMİSİNE
KATKI SUNACAK
Gastronominin, çağın en önemli mes-
lek dallarından ve ilgi alanlarından bir 
tanesi olduğunu sözlerine ekleyen 
Başkan Yılmaz “BUBYO Uygulama Ote-
li şehrimizde yetişen bitkiler ve bunlar-
dan üretilen ürünlerin tanıtılması için 
büyük bir potansiyel barındırıyor. Bura-
da öğrencilere de her şeyin en bilimsel 
en modern ve en uygun şeklini öğre-
tiyorlar. Biz de aynı amaçtayız. İkisinin 
entegre olması, bölge halkının ekono-
misine katkı sağlayacağı gibi bölgenin 
tanıtımı ve diğer bölgelerle rekabetin-
de avantaj sağlayacak. Bu protokolle 
şehrimize çok şey kazandıracağımızı 
düşünüyoruz.” diye konuştu.

BELEDİYE-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİYLE
BİTKİSEL ÜRÜNLER TANITILACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 
Balıkesir Üniversitesi; katma değeri 

yüksek olan aromatik bitkilerle, yöreye 
has özellik gösteren bitkilerin üretimini 

gerçekleştirmek amacıyla protokol 
imzaladı. Tohumdan üretime, AR-GE 

çalışmalarından tarımsal danışmanlığa 
kadar önemli işlere imza atan BAÇEM, 

üniversitelilerle birlikte ürünlerin 
tanıtımını ve satışını yapacak.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sağ-
lıklı toplumun temeli, sağlıklı aile ile 
sağlanır.” anlayışıyla çalışmalarını sür-
dürüyor. Ana hedefi toplumun temel 
yapısını oluşturan ailenin korunması 
ve aile birliğinin güçlendirilmesi olan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aile 
Destek Merkezi, ikinci şubesinin açılı-
şını gerçekleştirdi. Açılışta misafirlere, 
kadına şiddetle mücadelenin rengi tu-
runcu çiçekli broşlar dağıtıldı.
Altıeylül ilçesinde hizmet verecek olan 
merkezden, 444 40 10 numaralı hattı 
arayarak Büyükşehir Belediyesi İle-
tişim Merkezi’ne başvuru yapan tüm 
vatandaşlar ücretsiz olarak yararlana-
bilecek.  

ÜÇ İLÇEDE DAHA AÇILACAK
Sağlıklı iletişim yöntemlerini ve aile bi-
reylerinin problem çözme becerilerini 
geliştirmek amacıyla uzman kadro-
suyla hizmet veren ADEM’in yeni hiz-
met binasında da bireysel psikolojik 
danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk 
ve ergen terapileri danışmanlığı hiz-
metlerinin yanı sıra; küçük gruplarla 
sinema gösterileri, kitap okuma etkin-
likleri, hukuki ve sosyal hizmetler me-
kanizmalarına yönlendirme kadın-ai-
le destekli sunumlar ile konferanslar 
gerçekleştirilecek. Karesi ilçesi Mirza-
bey Mahallesi’nde bir şubesi bulunan 
ADEM’in Altıeylül şubesinin açılışının 
ardından 2022 yılında da 3 ilçeye da-
haşube açılarak sayı beşe çıkarılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Aile Destek Merkezi’nin 

(ADEM) ikinci şubesini, Altıeylül 
ilçesine açtı. Bireysel psikolojik 
danışmanlık, aile danışmanlığı, 

çocuk ve ergen terapileri 
danışmanlığı hizmetlerinin 

verileceği merkezden, Büyükşehir 
Belediyesi İletişim Merkezi’ne 

başvuru yapan tüm vatandaşlar 
ücretsiz olarak yararlanabilecek.

BÜYÜKŞEHİR, 
ADEM’İN İKİNCİ ŞUBESİNİ AÇTI

PANDEMİ DOLAYISIYLA
TALEP ARTTI
Haziran 2019’da kurulan Kadın ve Aile 
Hizmetleri Şube Müdürlüğünün hizmet 
ağını her geçen gün artırdığını söyle-
yen Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Mü-
dürü Dr. Serpil Kara “Pandemi birçok 
insan üzerinde psikolojik sorunlar ya-
rattı. Bu sorunları yaşayan vatandaş-
larımızın her geçen gün bizlere talebi 
arttı. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın kadın 
ve aileye verdiği önemi biliyor gerçek-
leştirdiğimiz her çalışmada bu konu-
lara daha çok ağırlık veriyoruz. Karesi 
ve Altıeylül ilçelerinde başlamış olan 
bu yolculuğu açılmasını planladığımız 
3 ilçemizle beraber daha da ileriye gö-
türeceğiz.” dedi. 

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN 
EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN
Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal bele-
diyeciliğin en güzel örneklerinden bir 
tanesi olan bir hizmetinin daha açılı-
şında bulunmaktan memnuniyet duy-
duğunu belirten AK Parti Balıkesir Mil-
letvekili ve MKYK Üyesi Belgin Uygur 
“Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü top-
lum anlayışından hareketle kadını her 
alanda güçlendirmek için dev adımları 
bir bir atıyoruz. Aile Destek Merkez-
leri de kadının güçlendirilmesi, iş ve 
aile yaşamının uyumlaştırılması anla-
mında önemli hizmetlerden bir tanesi. 
TBMM’de de Kadın-Erkek Fırsat eşit-
liği Komisyonu üyesiyim, bu alanda 
çalışmaların içerisinde yer alıyorum. 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Yü-
cel Yılmaz’a böyle bir hizmeti hayata 
geçirdiği için çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.  
Büyükşehir Belediyesi’nin güzel ve 
anlamlı hizmet binasının açılışına bu-
lunmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getiren Vali Hasan Şıldak’ın eşi Fatma 
Nur Şıldak, hizmet binasının hayırlı ol-
masını diledi. Konuşmaların ardından 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz’ın 
eşliğinde; Milletvekili Belgin Uygur,  il 
protokolünün eşleri, kadın meclis üye-
leri ve kadın siyasi parti temsilcilerinin 
eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek hiz-
met binası gezildi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si ile Türkiye Kadın Muhtarlar 

Derneği’nin iş birliğiyle Ayvalık 
Vilayetler Evi’nde “Türkiye 

Kadın Muhtarlar Derneği Bu-
luşması” gerçekleştirildi. “Güçlü 

Kadın Güçlü Gelecek” sloga-
nıyla düzenlenen programda, 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Kadın muhtarlara “Yaptığınız 
işi güzel yapıyorsunuz; vicda-

nınızla, yüreğinizle, gayretinizle 
yapıyorsunuz.” diye seslendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si ile Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü iş birliğinde Balıke-
sir’de her ay en az iki tiyatro 

oyununu tiyatroseverlerle 
buluşturuyor. Şu ana kadar 

Devlet Tiyatrolarının; Leyla ile 
Mecnun, Ayrılık, Profesyonel, 

Bizim Yunus, Yıldızların Altında, 
Bir Düş Gibi, Ölümcül Oyun, 
Bremen Mızıkacıları ve Tıngır 

Mıngır Ülke oyunları izleyiciyle 
buluşturuldu.

Erdek’in Narlı Mahallesi’nde 
de sahil bandı düzenleme 

çalışmaları yapan Büyükşehir 
Belediyesi, 12 bin metrekarelik 

alanda; 430 metre uzunluğunda 
sahil bandı, 22 bin metrekare 
sert zemin imal ederek yürü-
yüş yolları oluşturuyor. Bölge; 
semt spor sahasından, oyun 

gruplarına, fitness aletlerinden 
modern kent mobilyalarına 

kadar cazibesi yüksek bir hale 
dönüştürülecek.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin öncülüğünde; TBMM 
1. Dönem Balıkesir Milletvekili, 
Fikir ve Din Adamı Hasan Basri 
Çantay’ın anısına birçok etkinlik 

düzenlendi. Program kapsa-
mında gerçekleştirilen panelin 
sonunda Çantay’ın ailesine ve 
hayatı, eserleri, fikirleri, Milli 
Mücadeledeki yerine ilişkin 
gerçekleştirdiği çalışmalar 

dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet 
Bayyiğit’e, Kent Şükran Beratı 

takdim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın 
öncülüğünde Aileye Katılma 
Hareketi başlattı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin barınaklarında 
yaşayan can dostları sahiple-
nen vatandaşlara; mama ve 
aşı desteğinde bulunuluyor. 

Bu kampanyanın, Balıkesir için 
oldukça önemli olduğunu söy-
leyen Başkan Yılmaz, vatandaş-
lara “Satın almayın, sahiplenin.” 

çağrısında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Başkent 
Millet Bahçesi’nde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle düzenlenen Yerel 
Yönetimler Gençlik Festiva-

li’ne katıldı. Gençlik için yaptığı 
çalışmalarla ödüle layık görülen 
Başkan Yılmaz ödülünü, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 
aldı. Başkan Yılmaz “Gençliğe 
yatırımlarımız artarak devam 

edecek.” dedi.

HER AY EN AZ İKİ OYUN

Büyükşehir’den kısa kısa

SAHİLLERE BÜYÜKŞEHİR
DOKUNUŞU

‘GÜÇLÜ KADIN
GÜÇLÜ GELECEK’

BALIKESİR,
ÇANTAY’I UNUTMADI

SATIN ALMA, SAHİPLEN

BAŞKAN YILMAZ’A,
CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖDÜL

CAN DOSTLARA
ULAŞILABİLİR HİZMET

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Mobil 

Veteriner Kliniği hizmeti 
Vetbüs ile sokak 

hayvanlarına sahip 
çıkıyor. Vetbüs’ü gören 

vatandaşlar, uygulamayı 
hayata geçiren 

Başkan Yücel Yılmaz’a 
teşekkürlerini ileterek 
memnuniyetlerini dile 

getiriyor.

Sokak hayvanlarına gerekli özeni her daim 
gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si; can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir 
bir hizmet sağlayabilmek için tam teşek-
küllü olarak devreye aldığı Vetbüs’le, 20 
ilçede yolculuğuna başladı. Vetbüs gittiği 
ilçelerde, bölgede bulunan ve vatandaşlar 
tarafından getirilen can dostlara; sağlık ta-
raması, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini 
gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının, ha-
yatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebil-
meleri açısından oldukça önemli bir hizmet 
olan Vetbüs projesini hayata geçiren Baş-
kan Yücel Yılmaz’a duyarlılığı için teşekkür 
eden vatandaşlar, Vetbüs’ün düzenli aralık-
larla ilçelerine gelecek olmasından dolayı 
da memnuniyetlerini dile getirdiler. 

AFET BÖLGELERİNDE DE
HİZMET VERECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 
olarak hizmet veren Vetbüs, 20 ilçeyi ka-
rış karış gezerek en ücra köşedeki can 
dostlara dahi tüm klinik imkânları sunma-
ya devam edecek. Sahipsiz hayvanların 
rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın 
hastalıkları önleme, hayvanları bulunduk-
ları mahallelerde aşılayarak tedavi etme 
amacıyla da oldukça önemli bir hizmet olan 
Vetbüs; olası bir afet ve acil durum anında, 
ülkemizin herhangi bir noktasına giderek 
orada afetten etkilenen yaralı hayvanları 
da tedavi edecek.

Vetbüs

da memnuniyetlerini dile getirdiler. 
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Sokak hayvanlarının yaşam koşulları-
nın iyileştirilmesine yönelik çalışma-
larını sürdüren Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi; İvrindi Sokak Hayvanları 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile 
Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakı-
mevi’nde yaklaşık bin 500 can dostun; 
barınma, beslenme ve bakım ihtiyaç-
larını karşılıyor. Bunun yanı sıra; sokak 
hayvanlarının kısırlaştırma ve rehabi-
litasyon işlemlerini de gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 
20 ilçede belirlenen beslenme odak 
noktalarına düzenli olarak mama bıra-
kıyor. 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, sokakta yaşayan 

can dostların hayatını 
kolaylaştıran çalışmalarına 

devam ediyor. 20 ilçede 
beslenme odak noktalarında 

can dostları besleyen 
Büyükşehir, mama kaplarının 

kaybolması ve yağışlarda 
mamaların zarar görmesi 

üzerine pati adını verdiği yere 
sabitlenen, yağışlara karşı 

koruyuculu beton beslenme 
ünitelerini yerleştirdi.

PATİLER 20 İLÇEYE 
YERLEŞTİRİLİYOR
Beslenme odak noktalarında bulu-
nan mama ve su kaplarının; kaybol-
ması, hava şartlarına bağlı olarak 
zarar görmesi ve yerinin kolayca 
değiştirilebilmesi dolayısıyla çalışma 
başlatan Büyükşehir, pati adını verdi-
ği yere sabitlenen betondan yapılmış 
yeni mama ve su kaplarını, 20 ilçede 
beslenme odak noktaları ve parkla-
ra yerleştiriyor. Sokak hayvanlarının 
daha kolay ulaşabileceği alanlara 
yerleştirilen patiler; yağmurlu ve karlı 
havada mamaların zarar görmeye-
ceği şekilde daha kullanışlı olarak ta-
sarlandı. Vatandaşlarda; Büyükşehir 
Belediyesi’ne, sokak hayvanlarına 
gösterdikleri özenden dolayı teşek-
kür etti.

PATİLER BESLENME NOKTALARINA
YERLEŞTİRİLDİ

Merkez Karesi ilçesinde yaşayan 13 
yaşındaki üç kafadar, hayvan sevgileri 
ve duyarlılıkları konusunda arkadaş-
larına örnek oluyor. Ailelerinin verdik-
leri harçlıklardan artırdıkları paralarla 
mama alarak mahallelerindeki sokak 
kedilerini besleyen; Zeynep, Ecrin ve 
Sude Naz yağmurlu havalarda ve zor 
kış şartlarında dahi evlerinin yanın-
da bulunan boş arsada oluşturdukları 
alanda, mahallenin kedilerine barınma 
imkânı sağlıyor ve besliyor. Harçlıkları 
yetmeyince, ailelerinin yardımıyla Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi İletişim 

Merkezi’nden mama desteği talep 
eden kızlara, Başkan Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla mama ve mama kabı gön-
derildi. 

HARÇLIKLARIYLA 
KEDİLERE BAKIYORLAR
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baş-
kanlığı’nda görevli personel tarafından 
kendilerine ulaştırılan mamaları teslim 
alan; Zeynep, Ecrin ve Sude Naz ke-
dileri çok sevdiklerini belirterek elle-
rinden geldiğinde harçlıklarıyla onlara 
mama aldıklarını söyleyip konusunda 

kendilerine destek olan Başkan Yücel 
Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

2021’DE 30 TON
MAMA KULLANILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; 
il genelindeki kamu kurumları, hayvan-
sever dernekler, ilçe belediyeleri ve 
kendi barınakları ve besleme noktala-
rında 2021 yılında 30 tonu aşkın mama 
kulandı.

BÜYÜKŞEHİR,
HAYVANSEVER ÇOCUKLARIN
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

2021 yılında sokak hayvanlarını 
beslemede 30 tonu aşkın 
mama kullanan Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, 

harçlıklarından artırdıkları 
paralarla mahallelerindeki 

sokak kedilerini besleyen 13 
yaşındaki hayvansever üç 
arkadaşın, mama talebini 
yerine getirdi. Gönderilen 

mamalara çok sevinen 
çocuklar, Başkan Yılmaz’a 

teşekkürlerini ileterek gelen 
mamalar ve mama kaplarıyla 

kedilerini beslediler.
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GENÇ GİRİŞİMCİLER
BALIKESİR’DE,

START/TUP21’DE BULUŞTU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik 
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile 
Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen, 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programla-
rı Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen 
Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi (Start/Tup21) 
Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, Start/Tup21’e; BASKİ Genel Müdürlüğü, 
Espor Dijital Gençlik Merkezi, Şehir Araştırma-
ları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi NE1O bi-
rimleriyle katıldı.

GENÇLERE İŞ VE STAJ İMKÂNI
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğin-
de; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir 
Üniversitesi ortaklığında düzenlenen, teknoloji 
ve girişimcilik üzerine; konferans, panel, atölye 
çalışması ve teknoloji yarışmalarının yer aldığı 
zirveye, lise ve üniversite öğrencileri, mezun-
lar, gençler ve genç girişimciler katılım sağla-
dı. Zirve süresince katılımcıların kamu ve özel 
sektör firma temsilcileri ile bir araya gelerek 
deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamaları, yüz 
yüze iletişim kurarak iş ve staj imkânlarından 
faydalanmaları amacıyla “Start/Tup21 Kariyer 
Günleri” gerçekleştirildi. Start/Tup21 Zirvesi, 
teknoloji ve girişimcilik üzerine son gelişmele-
rin paylaşılması ve tartışılması için bu alanda 
yer alan önemli isim ve kurumları bir araya ge-
tiren önemli bir faaliyet. 

AKILLI ŞEHİR İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ
Zirvede gençlere hitap eden Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye olarak 
Akıllı Şehir ve dijital dönüşüm noktasında 
önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Yerel 
yönetimlerin teknolojiyi en üst düzeyde kul-
lanarak insanların hayatlarını kolaylaştırdığını 
söyleyen Yılmaz, Tekno-Girişimci Gençlik Zir-
vesinin gençleri teknolojiyle buluşturmak ve 
farkındalıklarını artırmak için önemli bir orga-
nizasyon olduğuna dikkat çekerek “Gençle-
rimizin sektörün önde gelenleriyle bir araya 
gelme fırsatı elde ettiği, böylesine önemli bir 
organizasyonu gerçekleştiriyor olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz.” dedi. 

DÜNYA, YAZILIM DÜNYASI 
Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran özel 
bir yapı olduğunu söyleyen Başkan Yücel 

Yılmaz “Sizin 
okullarınızdaki 
akıllı tahtalar 
dünyanın hiçbir 
yerinde yok. 
Şu an bizdeki 
e-devlet, e-na-
bız başka hiç-
bir ülkede yok. 
Dünya artık 
yazılım dünyası. 
Türkiye, tekno-
lojik alanda en 
çok yatırım ya-
pan ülkelerden 
birisi. Gençleri-
miz bu alanda 
iyi bir eğitim 
alıyor. Çünkü 
bilgi güçtür. Siz 
bu işin teknik 
kısmında ola-
bilirsiniz, üretici 
kısmında olabi-
lirsiniz. Altyapı-
nızı iyi hazırla-
yın. Ama lütfen 
insani ve ahlaki 
değer l e r i n iz i 
kaybetmeyin, 
toplumsal de-
ğerlerimize sahip çıkın. Vicdan en büyük 
ölçüdür. Hayat sanal değil, gerçek. Sevgi ve 
acı gerçek.” açıklamasında bulundu.

AÇIK VERİ, AKILLI DURAKLAR,
AKILLI KAVŞAKLAR
Teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde 
yararlandığı iletişim çağında bilgiye ulaş-
manın hızının giderek kısaldığı ve bilgi alma 
yöntemlerinin değiştiğini ifade eden Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz “2019 yılında göreve geldiğimizde gü-
nümüz trendlerine uygun olarak yaptığımız 
ilk işlerden biri Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü-
nü kurmak oldu. Veriye Dayalı Kent Yönetimi 
Projesi, Açık veri, akıllı duraklar, akıllı kavşak-
lar ve ücretsiz wifi hizmetlerini hayata geçi-
rirken bir yandan da vatandaşlarımızın dijital 
haklarının korunmasına öncülük eden çalış-
maları hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızda-
ki tüm bu dijital uygulamalar Belediyemizin 

Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi 
(Start/Tup21) Balıkesir Avlu 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Zirvede genç girişimciler, 
özel sektör firma temsilcileri ile 
bir araya gelerek deneyim ve 

bilgi paylaşımı sağladı.

sunucularında barındırılmakta ve güçlü bir 
güvenlik alt yapısı ile vatandaşlarımızın bilgi 
ve veri güvenliği sağlanmaktadır. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi olarak veriye daya-
lı politikayı önemsiyor, daha inovatif daha 
vizyoner düşünüyor, geçmişe bakarak ge-
leceğe yön veriyoruz.” dedi. 

SU SAYACI DRONE İLE
HAVADAN OKUNUYOR 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balı-
kesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) 
çalışmalarının ardından kentteki binlerce 
abone sayacının drone ile uzaktan okunma-
ya başlandığını belirten Başkan Yılmaz, pro-
jenin kayıp kaçağı önleyeceğini ve sayaç 
okumadaki zorlukları ortadan kaldıracağını 
söyledi. Yılmaz, akıllı sayaçları eskileriyle 
ücretsiz değiştirdiklerini belirterek “Ortak 
akılda buluştuk. Binalarda okuma işini iki 
haftada yaparken ve herkesi rahatsız eder-
ken ve zamanında okuyamadığımız için in-
sanların faturalarını tam tarihinde alamadığı 
bir yerden yukarıya kaldırdığımız drone bu-
radaki akıllı sayaçların hepsini okuyoruz. Bu 
sistemimizi il geneline yaymak için çalışma-
larımız devam ediyor.” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
ESPOR MERKEZİ 
Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarış-
ması’nda dereceye girerek Balıkesir’e ödül 
getiren ‘Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi’nin 
faaliyete başladığını belirten Başkan Yılmaz 
“Gençlere; Espor, sosyal medya gibi dijital 
altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine 
eğitim ve pratik çalışmaları yaptırılacak, 
gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmala-
rı sağlanmaya çalışılacak proje kapsamın-
da yapılacak olan “Balıkesir Dijital Gençlik 
Merkezi” Türkiye’nin en büyük ve en kap-
samlı Espor merkezi olarak tesis edilecek.” 
dedi. 

NE10 ŞEHRİN DEĞİŞEN TALEPLERİNİ 
KARŞILIYOR 
NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Ge-
liştirme Merkezi, şehre yönelik hizmetlerde, 
Balıkesirli hemşehrilerin, değişen taleplerini 
karşılamak üzere Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından kuruldu. Merkezin “Yeni-
likçi Belediyecilik Yaklaşımını” esas aldığını 
dile getiren Başkan Yılmaz, NE10’un, ken-
disini sürekli geliştirebilen, bilgi ve uzman-
lığa dayalı bir hizmet perspektifi ile faaliyet 
gösterdiğini söyledi. NE10, şehrin gelecek-
teki ihtiyaçlarına veriye dayalı öngörülerle 
çözümler üretiyor. Çözümlerin temelinde 
ise yenilikçi teknoloji ve yaklaşımları tercih 
ediyor. Merkez; İstihdam ve İnsan Kaynak-
ları Geliştirme, Girişimcilik ve Kuluçka, Kent 
Araştırmaları, Teknoloji ve Proje Geliştirme, 
Genç Teknoloji birimlerinden oluşuyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 19 Ekim 2015 tarihini Muhtarlar 
Günü ilan etmesinin ardından her yıl 
19 Ekim’de Muhtarlar Günü kutlanıyor. 
Yıl içerisinde sürekli muhtarlar ile bir 
araya gelen Balıkesir Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muhtarlar 
Günü nedeniyle 20 ilçedeki muhtar-
larla bir araya geldi. Başkan Yılmaz’ın 
ev sahipliğinde düzenlenen programa; 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Par-
ti Balıkesir Milletvekilleri MKYK üyesi 

Belgin Uygur, Mustafa Canbey, ilçe 
kaymakamları, ilçe belediye başkanla-
rı, kurum müdürleri ve 20 ilçeden 1134 
muhtar katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 20 
ilçenin muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlarla 
siyaset üstü bir duruşla el birliğiyle çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Yılmaz “Muhtarlarımız 
sayesinde vatandaşlara ulaşıyoruz. Hepimizin 
vazifesi milletin yalnız kalmamasıdır.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ:
MUHTARLARIMIZLA

GÖNLÜMÜZ BİR

“ASIL OLAN MİLLETİMİZE 
YERİNDE HİZMET ETMEK”
Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Gü-
nü’nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; muh-
tarların Balıkesir’deki yeri, Balıkesir’in 
de Türkiye’deki yerinden bahsetti. 
Balıkesirlilerin, 10 kişiden 6’sının tarı-
ma dayalı sektörlerde çalıştığı ve ilk 
500’de şirket sıralamasında 26 tane 
de önemli şirketin olduğu bir ilde ya-
şadıklarına dikkat çeken Başkan Yıl-
maz “Görevimiz ağır mesuliyetimiz 
çok. Görev dağılımı içerisinde herkesin 
bir rolü var. Valimizin, bizim muhtarları-
mızın hepimizin ayrı ayrı görevleri var. 
Birbirimizi dinleyerek şehrimizdeki in-
sanlara hizmet etme çabası içindeyiz. 
Büyükşehir Belediyesi olarak muhtar-
larımızla birlikte hareket ediyoruz. Asıl 
olan milletimize yerinde hizmet etmek. 
Muhtarlarımızla daha sık bir araya ge-
leceğiz.” dedi.

“MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ”
Muhtarların müsterih olmaları gerek-
tiğini ve her birisinin kendilerine ilet-
tiği sorunların hepsini bildiklerini ve 
ilgilendiklerini belirten Başkan Yılmaz 
“Muhtarlarımızdan mahallelerinde de-
zavantajlı birileri varsa bizlere bildir-
mesini istiyoruz. Sorunları, Muhtarlık 
İşleri Daire Başkanlığımız halleder o 
halledemiyorsa kaymakamlıklarımız, 
Valiliğimiz halleder. Lütfen mahallele-
rinizdeki kapıların ardında yaşanan ha-
yatlardan haberiniz olsun. Biz kendi-
mizi bu konuda sorumlu hissediyoruz. 
Vazifemiz milletin yalnız kalmaması ve 
onlara destek olabilmemiz.” dedi.  

“HER BİRİNİZLE GÖNLÜMÜZ BİR” 
Başkan Yılmaz sözlerini şöyle sürdür-
dü: 
“Siyaset üstü bir duruşla el birliğiy-
le birlikte çok şey yapmak istiyoruz, 
planlarımız belli. Sizlerin desteğini 
almak sizlerin görüşlerini almak için 
arkadaşlarıma talimat verdim. Her 
bölgede muhtarlarımızla toplantılar 
yapacağız. Altını önemle çizdiğim ko-
nulardan bir tanesi de; beraber hare-
ket ediyor olmanın bilinciyle bu kadar 
muhtarımıza bizim ortak paydada eşit 
ve doğru hizmet götürebilmemiz için 
sistemimizi iyi çalıştırmamız lazım.  Her 
birinizle gönlümüz bir. Samimi bir şe-
kilde bütün arkadaşlarımızla beraber 
sizler ve halkımız için çalışıyoruz. 19 
Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun 
iyi varsınız.”

“YEREL YÖNETİMLERİN 
TEMEL TAŞI MUHTARLAR”
Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar 
Günü’nü kutlayan AK Parti Balıkesir 
Milletvekili MKYK üyesi Belgin Uygur, 
muhtarların yerel yönetimlerin en te-
mel taşlarından bir tanesi olduğunu 
söyledi. Vekil Uygur “Bizler, genel hü-
kümetin yereldeki temsilcileriyiz. Bizim 
inancımızda halka hizmet etmek, hak-
ka hizmet etmektir. İşte bu inanışla bir-
likte siz kıymetli muhtarlarımızla, yerel 
yönetimlerimizle, bürokrasimiz ve hü-
kümetimiz ile birlikte Balıkesir için en 
iyi şekilde çalışıyoruz.” dedi. 

“MUHTARLAR DEVLET İLE
MİLLET ARASIDAKİ KÖPRÜDÜR” 
19 Ekim Muhtarlar Günü’nün Cumhur-

başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın he-
diyesi olduğunu dile getiren AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey 
“Muhtarlar milletin seçtiği, milletin 
herhangi bir sorunu olduğunda ilk 
başvurduğu kişidir. Devletin, milleti ile 
herhangi bir bilgiye başvurduğunda 
ilk başvurduğu kişi muhtarlardır. Dev-
letle millet arasındaki köprü olanlar 
muhtarlardır. Son derece stratejik ve 
önemli bir görev icra ediyorsunuz.” 
dedi.

“ADIMLARIMIZI
BİRLİKTE ATMALIYIZ”
“Kamu yönetimlerinin en önemli hal-
kası olan muhtarlarımız için Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdo-
ğan tarafından 19 Ekim’in bir gün ola-
rak tahsis edilmesi ve bizleri bir araya 
getiren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” 
diyerek sözlerine başlayan Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak “Siz değerli muh-
tarlar hem belediyelerin hem de kay-
makamlıkların hep birlikte bütün kamu 
kurumlarının mahallelerdeki temsilci-
lerisiniz. Dünya ölçeğinde baktığımız-
da muhtarlık kurumunun bizdeki işle-
yişi ile tamı tamına uyuşan başka bir 
model olmadığını görüyoruz. İlimizde 
en çok dikkat ettiğimi konulardan birisi 
de koordinasyondur. Çalışırken adım-
larımızı birlikte atmalıyız. İlimizde, birlik 
ve bütünlük içerisinde olduğumuz tak-
dirde aşamayacağımız engel olmaya-
caktır.” dedi.
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Balıkesir Kent Konseyi ev 
sahipliğinde “Geleceğin 

Kentlerinde İşBirliği ve Dayanışma” 
temasıyla düzenlenen 3. Kent 

Konseyleri Sempozyumu 
gerçekleştirildi.Sempozyumda 

gerçekleştirilen Belediye Başkanları 
Özel Oturumu’nda; Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yücel Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaşve Ardahan 

Belediye Başkanı Faruk Demir 
konuyla ilgili konuşmalarını yaptı.

Katılımcılık ve gönüllülükten sürdü-
rülebilir kalkınmaya, çevre ve iklim 
değişikliğinden göç olgusuna, kent 
kimliğinden kentler arasındaki daya-
nışmaya kadar tüm yönleriyle kent 
konseylerinin ele alındığı oturumların 
gerçekleştirildiği 3. Kent Konseyle-
ri Sempozyumu’nda ayrıca Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Büyükakın, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaşve Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Demir’in konuşmacı olarak yer 
aldığı “Geleceğin Kentlerinde İş Birliği 

ve Dayanışma” temalı Belediye Baş-
kanları Özel Oturumu gerçekleştirildi.

GÖNÜLLÜLÜĞÜN GÜCÜ
25 akademik oturum, 100 sözlü bildiri 
sunumu, konferans, panel ve sosyal 
etkinlikleri içeren; 350 kent konseyi 
başkanı ile 200’ye yakın akademisye-
nin yer aldığı sempozyumda konuşan 
Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel 
Sabancı, TKKB’nin kent konseyleri ara-
sında iş birliği, dayanışma oluşturma 
gayreti içerisinde olan özgün bir ku-
ruluş olduğunu söyledi. Şehir, şehir ve 
insan ilişkisinin yeniden düşünülmesi, 
ele alınması gerektiğini belirten Mürsel 
Sabancı “Böyle bir çatının altında yer 
almaktan, öğrenmekten, öğretmek-
ten, üretmekten gurur duyduğumu 
ifade etmek isterim.” açıklamasında 
bulundu. Artık sadece şehirlerin ve ül-
kelerin değil dünyanın iş birliği ve da-
yanışmaya ihtiyacı olduğunu vurgula-
yan Sabancı, gönüllülüğün gücünden 
faydalanılması gerektiğini ifade etti. 
Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Narlı ise “Bizleri bir 
araya getiren bu muazzam organizas-
yonu hazırlayan Balıkesir Kent Konse-
yi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliğini 
kutluyorum.” dedi. Son zamanlarda 
kent konseylerinin daha konforlu ve 
daha rahat bir yönetim biçiminin geliş-
tirilmesi için devrede olduğunu söyle-
yen Prof. Dr. Narlı, bu noktada gönüllü 

katılımın da büyük bir imkân olduğunu 
kaydetti. 

‘DEMOKRASİ YERELDEN BAŞLAR’
Kent konseyleri çatısı altında gönüllü-
lerle şehir için çalışmaktan keyif aldığı-
nı söyleyen Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz “Demokrasi 
yerelden başlar diyoruz. Bunun me-
kanizması bana göre kent konseyleri. 
Demokrasi ve katılımcılık kültürünü 
şehre ne kadar yerleştirebilirsek o 
şehir; nasıl yönetilmek istediğine dair 
iradesini ve taleplerini ortaya koyar, 
uzlaşı içerisinde hedefine doğru ilerler. 
Şuanda bu salonda herkesin yaşadığı 
şehre dair söyleyecek bir şeyi var. Ve 
net olan bir şey var herkes gönüllü. 
Gönüllülükle yapılan işler katılımcılıkla 
birleştiğinde, fikirlerin masada uzla-
şıya dönüştüğünde verimli sonuçlar 
ortaya çıkıyor. Belediye başkanlarının, 
kent konseylerini bir rekabet yeri de-
ğil de şehrin gerçekten uzlaşı aradığı 
ve sorunları derinlemesine okuyan 
her kesimden insanın olduğu, renkli ve 
farklılıkların bir araya geldiği yer ola-
rak görmesini sağlamamız gerekiyor.” 
dedi. 

ŞEHİR VE MEDENİYET 
ANLAYIŞIMIZA IŞIK TUTACAKTIR
Programa ev sahipliği yapan Balıkesir 
Kent Konseyi ile Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a des-

‘GELECEĞİN KENTLERİNDE
İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA’

tekleri için teşekkür eden AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı “Bu-
gün gerçekleştirmiş olduğumuz prog-
ramın şehir ve medeniyet anlayışımıza 
ışık tutacağına inanıyorum.” dedi. Şe-
hirlerin kimlik ve kişiliğinin kent kon-
seyi gibi önemli kuruluşların yapacağı 
katkılarla korunabileceğini kaydeden 
Yavuz Subaşı “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın düsturu gereği her şeyin oda-
ğında olan biz insanlar, şehrin sakini 
oluyor ama şehrin sahibi olmak için 
gerekli çabaları sarf etmiyoruz.” dedi. 
Açılış konuşmalarının ardından Prof. 
Dr. Savaş Zafer Şahin; kentlerin gelişi-
mi, kent hakkı kavramı, çoğulculuk ve 
katılım gibi konuları içeren “Geçmişten 
Geleceğe Kentte Katılım Maceramız” 
temalı çerçeve sunuşunu gerçekleş-
tirdi. 

BELEDİYE BAŞKANLARI
ÖZEL OTURUMU
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in sunu-
şunun ardından ise Yalova İl Genel 
Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel mo-
deratörlüğünde; Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Koca-
eli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Büyükakın, Ankara Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Mansur Yavaşve Ardahan 
Belediye Başkanı Faruk Demir’in ko-
nuşmacı olarak yer aldığı “Geleceğin 
Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma” 
temalı Belediye Başkanları Özel Otu-
rumu gerçekleştirildi.

“KENT KONSEYLERİNİN
STATÜSÜ GÜÇLENDİRİLMELİ”
Oturumun ilk konuşmasını yapan 
Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mansur Yavaş, kent konseylerinin 
statüsünün güçlendirilmesi gerektiği-
ni vurguladı. Yavaş “Bütün dünyada 
geçerli olan bir sistem var; ortak akıl 
ile kenti yönetmek, hesap vermek ve 
şeffaf olmak. Çoğunluğun verdiği yan-
lış karar bir kişinin verdiği doğru ka-
rardan daha önemlidir. İyi bir yönetici, 
kent konseyinden etkin yararlanmalı. 
İnsanlar saatlerce oturuyor, konuşu-
yor tartışıyor ve proje olarak sunuyor. 
Bu noktada son derece mutluyum. 
Bizler Ankara’da ortak aklı hareke-
te geçirmek için gayret ediyoruz. Bir 
kenti birlikte yöneteceksek her bire-
yin kentte söz sahibi olması lazım. Bu 
şekilde olduğunda kentte yaşayanlar 
mutlu olacaklardır.” dedi. 

“POLİTİKACILARIN
GÖRME BOZUKLUĞUNU
KENT KONSEYLERİ ÇÖZECEK”
Geleceğin kentleri konusu üzerinde 
durulması gerektiğini belirten Koca-
eli Büyükşehir Belediye Başkanı Ta-
hir Büyükakın “Geleceğin kentlerini, 
dayanışmayı konuşmak için zemin de 
oldukça uygun. Konumuz; geleceğin 
dünyasının riskleri değil, o risklere 
karşı yerelde ne yapacağımız. Katı-
lımcılığı, dayanıklılığı, sürdürülebilir ve 
akıllı şehir uygulamalarını düşünme-
miz lazım.” dedi. Belediye başkanları-
nın görev sürelerinden dolayı ancak 5 
yıllık bir dönemi ön gördüğünü ifade 
eden Tahir Büyükakın “Politikacıların 
bu görme bozukluğu nasıl çözülecek, 
büyük meselelerle küçük meseleler 
arasındaki bağ nasıl kurulacak. Bunun 
tam adresi Kent Konseyleri. AB çerçe-
ve programlarında olduğu gibi Kent 
Konseylerinin bütçe kullandırma işini 
de gündeme almamız lazım. Uzun va-
deli hedefler için Kent Konseyleri ciddi 
katalizör görevi yapacaktır. Belediye 
bütçelerinin bir kısmının STK’lar için 
ayrılması ve buna yönelik mevzuat dü-
zenlemesi yapılması gerekiyor.” diye 
konuştu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 
Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde 
“Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir” paneli 
gerçekleştirilerek ardından da Balıke-
sir Kent Konseyi Kuvayı Milliye Meclisi 
Olağan Genel Kurulu yapıldı. Prof. Dr. 
Zeki Çevik’in moderatörlüğünde; Araş-
tırmacı-Yazar Aydın Ayhan, Yönetmen 
Özhan Eren, Prof. Dr. Adnan Sofuoğ-
lu’nun konuşmacı olarak katıldığı pane-
le, Balıkesir Kent Konseyi üyeleri büyük 
ilgi gösterdi. Panelin ardından gerçek-
leştirilen Kuvayı Milliye Meclisi Olağan 
Genel Kurulu sonucunda kurulan Mec-
lis; Balıkesir’in milli mücadele yıllarında 
gösterdiği kahramanca direnişini, milli 
mücadele duruşunu, tarihini araştıra-
cak ve tanıtacak. Kuvayı Milliye Meclisi, 
şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hare-

ket ederek İstiklal Madalyası alınması 
konusunda da karalılıkla çalışmalarını 
gerçekleştirecek.

“BALIKESİR’E
EN BÜYÜK MÜHRÜ VURACAK”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, panelde anlatılan bilgile-
rin çok verimli olduğunu dile getirerek 
şöyle konuştu: 
“Balıkesir Kent Konseyi’ni; şehri her 
yönüyle değerlendiren, ihtiyaçlarını, 
birikimlerini tespit eden, bir analizle 
de bunu sonuca dönüştüren bir unsur 
olarak görüyoruz. Kuvayı Milliye Mecli-
simiz, Balıkesir’e en büyük mührü vura-
cak. Kuvayı Milliye hareketinin başlan-
gıcını ve sonucunu çok iyi anlatan bir 
şehiriz. Kuvayı Milliye aslında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin başlangıcı misakı milli 
sınırlarımız içerisinde yaşamaya devam 
etmemiz ve bir millet olarak kalmamı-
zın ana unsuru. Kuvayı Milliye Meclisi 
organlarıyla beraber Kent Konseyimiz 
bu Kuvayı Milliye aşkıyla bizim yaptığı-
mız her çalışmayı neticelendirecek ve 
İstiklal Madalyası ile sonuçlandıracak.” 

“BALIKESİR’E
EN YAKIŞAN MECLİS”
Kuvayı Milliye Meclisi kurulması kara-
rının süreçleri hakkında bilgiler veren 
Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel 
Sabancı “Balıkesir Kent Konseyi Genel 
Kurulu’nda meclislerin kurulmasıyla ilgi-
li bir karar aldık. Türkiye’deki Kent Kon-
seylerinden farklı iki kararımız var. Bir 
tanesi Türkiye’de bir gelenek halinde 

KUVAYI MİLLİYE MECLİSİ
KURULDU

Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında, Kuvayı Milliye Meclisi kuruldu. Balıkesir’in, milli mücadele yıllarında 
gösterdiği kahramanlıkların İstiklal Madalyasıyla taçlanması amacıyla çalışmalarını gerçekleştirecek 

meclisin temsilciliğine Tahir Korucuoğulları seçildi.

kabul edilmiş Engelli Meclisi yerine En-
gelsiz Şehir Balıkesir Meclisi, bir diğeri 
de Balıkesir’e yakışacak olan en doğru 
meclis, Kuvayı Milliye Meclisi önerisiydi, 
Genel Kurul kararı olarak kabul edildi. 
Yönergesi hazırlanarak Genel Kurul 
tarafından kabul edildi. Kuvayı Milliye 
Meclisimizi oluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.” diye konuştu. 

KUVAYI MİLLİYE MECLİSİ 
TEMSİLCİSİ 
TAHİR KORUCUOĞULLARI
Kuvayı Milliye Meclisi’nin 45 kişilik Yü-
rütme Kurulu Üyeleri belirlenerek oy 
birliğiyle seçildi. Ardından Kuvayı Milli-
ye Meclisi Temsilcisi olarak; Tahir Koru-
cuoğulları, yardımcılığına ise; Mustafa 
Öğe ile Recep Sabit seçildi. 

“İSTİKLAL MADALYASI’NI 
ALACAĞIZ”
Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in, Türk 
Milli Mücadelesindeki yerinin ve öne-
minin farkında olduğunu ve yapacak 
çok iş olduğunu söyleyen Balıkesir 
Türk Ocakları Başkanı Tahir Korucuo-
ğulları, Kuvayı Milliye Meclisi Temsilci-
liğine seçilmesinden dolayı çok mutlu 
olduğunu ifade ederek teşekkür etti. 

Korucuoğulları “Hep birlikte yapacağız, 
Balıkesir hepimizin. En önemli konula-
rımızdan bir tanesi İstiklal Madalyası, 
bu meseleyi mutlaka çözeceğiz. Tüm 
bunları hep birlikte yapacağız, bugün 
ben varsam yarın bir başkası olacak 
bu meclisler ve yürütme kurulları hiç 
birimizin değil ama Balıkesir hepimizin. 
Yapılması gereken ne varsa birlikte ya-
pacağız, lütfen bizden desteğinizi esir-
gemeyin.” dedi.

ÇALIŞMA GRUPLARI BELİRLENDİ
Sonrasında ise çalışma grupları belirle-
nerek temsilci seçimleri yapıldı. Kuvayı 
Milliye Şehri Balıkesir Araştırma ve Ge-
liştirme Çalışma Grubu Temsilciliğine 
Saadettin Akbaba, Basın, Yayın ve Ta-
nıtım Çalışma Grubu Temsilciliğine Ali 
Anıl Deveci, Tarih, Kültür ve Sanat Ça-
lışma Grubu Temsilciliğine Recep Sabit, 
Eğitim Çalışma Grubu Temsilciliğine Yıl-
maz Karahan ve Kuvayı Milliye Haftası 
Çalışma Grubu Temsilciliğine de Şükrü 
Bakır seçildi.

ÜLKE ÇAPINDA
ÇALIŞMALAR YAPILACAK
Kuvayı Milliye Meclisi’nde Balıkesir’in; 
Milli Mücadele duruşu ve tarihine dair 

araştırma ve geliştirme çalışmaları ya-
pılacak, Balıkesir’in İstiklal Madalyasıyla 
taçlandırılması amacıyla yürütülen ça-
lışmalar desteklenecek, Kuvayı Milliye 
kahramanlarının adı duyurulacak. 102 
yıl önce gerçekleştirilen Okuma Yurdu 
toplantıları ile Alaca Mescit toplantıla-
rının ve Milli Mücadele döneminde Ba-
lıkesir’de gerçekleştirilen 5 kongrede 
alınan kararlardan hareketle Balıkesir’in 
Cumhuriyet’in ilanı safhasındaki konu-
mu ve önemi hakkında ülke çapında 
çalışmalar da yapacak olan Kuvayı Mil-
liye Meclisi; Alaca Mescit’te Kuvayı Mil-
liye direnişlerini örgütleyen 41 Bayrak 
Adam, Hasan Basri Çantay, Çanakkale 
Kahramanı Seyit Onbaşı ve Büyük Türk 
Hikâyecisi Ömer Seyfettin ve Balıke-
sir’e Değer Katan Şahsiyetler hakkında 
da tanıtıcı çalışmalar yapacak.
Programa, Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK 
Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Suba-
şı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem 
Başaran,Karesi Belediye Başkanı Din-
çer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı,siyasi 
parti, oda, dernek ve STK’ların temsilci-
leri ile Kent Konseyi Üyeleri katıldı.
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Balıkesir’in tanıtımına katkıda bulunmak, 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması-
na ivme kazandırmak amacıyla Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Fotoğraf 
Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ve Tür-
kiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) 
desteği ile düzenlenen “1. Odak Balıkesir” 
adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren 
fotoğrafların sergilendiği ödül töreni ger-
çekleştirildi. 

1027 FOTOĞRAF YARIŞTI
Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünye-
sinde düzenlenen yarışmada; odağın Ba-
lıkesir olduğu, şehrin güzelliklerini, doğa-
sını, kültürünü, tarihini, tarımını ve günlük 
yaşamını konu edinen birbirinden güzel 

ve yaratıcı fotoğraf kareleri yarıştı. 
Seçici Kurulu’nda; Elif Çimen, Erhan 
Alan, Mehmet Koştumoğlu, Özer 
Kanburoğlu,  Ömer Gemici, İbrahim 
Zaman ve Yusuf Hocaoğlu’nun yer 
aldığı yarışmaya 278 kişi, 1027 fo-
toğrafla katıldı.

“FOTO MARATONA 
DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”
Odak Balıkesir 1. Ulusal Fotoğraf 
Yarışması’nı, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ile beraber organize et-
mekten memnuniyet duyduklarını 
belirten Balıkesir Fotoğraf Sanatı 
Derneği Başkanı Osman Sipahi “Çok 
başarılı ve güzel bir seçim oldu. Seçi-
len fotoğrafların hepsi Balıkesir’imizi 
çok güzel bir şekilde ifade ediyor. 
Bu organizasyonda emeği geçen 
Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşek-
kür ederim. Bundan sonra bunu bir 
foto maraton şekline dönüştürüp, 
foto maraton olarak yapmak niye-

tindeyiz. Balıkesir için çok güzel şey-
ler yapacağız.” dedi. 

“BALIKESİR’İN GÜZELLİKLERİ 
GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ”
“En iyi makine en iyi fotoğrafı çek-
seydi, en iyi daktilo en iyi kitabı ya-
zardı.” sözünün haklılığına dikkat 
çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Odak Balıke-
sir 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın, 
Balıkesir’in en güzel karelerini göz-
ler önüne sermek için yapıldığını 
söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Fotoğraf bize çok şey anlatıyor. 
Emeği geçen ve yarışmaya katılan 
herkese çok teşekkür ederiz. Yarış-
maya binin üzerinde fotoğraf katıldı. 
O fotoğraflar için belki 100 binlerce 
fotoğraf çekildi. Beğendikleri fotoğ-
rafları yarışmaya sundular. Fotoğraf 
çok önemli bir unsur. Böylelikle, Ba-
lıkesir’in hafızasını oluşturmayı sağ-
lamamız gerekiyor. Bu yarışmalarla; 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
BASAF iş birliği ve TFSF desteğiyle 
düzenlenen Odak Balıkesir 1. Ulusal 
Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni 
yapıldı. Balıkesir’in tanıtımına katkı 
sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 
katılan fotoğrafl arın sergisi, ziyaretçilerin 
beğenisini kazandı.

‘ODAK
BALIKESİR’
ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ
BULDU

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

fotoğrafları kimin çektiğini ve tarihi-
ni belirleyerek arşivliyoruz. Bizden 
sonra gelen nesil nereden, nereye 
diyebilsin. BASAF’ı ve TFSF’yi çok 
önemsiyorum. Çünkü ‘Marifet, ilti-
fata mazhardır.’ Bu işin yapılmasına 
bir sebep olması lazım. Bu yarışma 
için fotoğraf çeken şehrimize gelen 
insanları Çamlık’ta ve farklı yerlerde 
gördüm. Her biriyle konuştum, yarış-
mamızı söylediler. Bunlar ciddi bir ar-
şivdir ve şehrimiz için gerçekten çok 
önemli değerlerdir. BASAF’ın bunu 
iyi arşivlemesi, bizlerin de belediye-
ler olarak sahip çıkması önemli. Balı-
kesir’i tanıtmak istiyoruz. Bir fotoğraf 
karesi o kadar çok şeyi anlatıyor ki. 
Şehrimizin; fotoğraflanmasını, ar-
şivlenmesini, sanatı, kültürü, müziği 
herkesin yaşamasını istiyoruz. Bun-
lar olduğunda kavga olmaz. Sanat 
ve sanatçı olduğunda uzlaşı olur, 
merhamet, vicdan olur. Şehirde bir 
arada yaşama kültürü gelişir.” 

DERECEYE GİRENLERE
ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından ödül tak-
dim törenine geçildi. Odak Balıkesir 

1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Türki-
ye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
(TFSF) Altın Madalyasının sahibi olan 
ve 7 bin 500 liralık Birincilik Ödülü’nü 
almaya hak kazanan Yahya Engin, 
ödülünü Başkan Yücel Yılmaz’ın elin-
den aldı. 
TFSF Gümüş Madalyasının sahibi 5 
bin liralık İkincilik Ödülü’ne layık gö-
rülen Volkan Karagülleoğlu olurken, 
TFSF Bronz Madalyanın sahibi olan 
ve üçüncü olan Kenan Özkan ise 
ödülünü Karesi Belediye Başkan Yar-
dımcısı Şaban Akkol’un elinden aldı. 
Bin liralık Mansiyon Ödülü’nün sahibi 
Uğur Özdemir olurken, İki bin liralık 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özel 
Ödülü’nü kazanan Salih Kuş ise ödü-
lünü AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı 
Ömer Munis’in elinden aldı. 
Ödül Töreninin ardından protokol 
üyeleri ve dereceye giren fotoğraf 
sanatçıları birlikte film rulosundan 
kurdeleyi keserek serginin açılışını 
gerçekleştirdi. Serginin gezilmesinin 
ardından BASAF Başkanı Osman Si-
pahi’ye plaket takdim edildi.

Mansiyon

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü
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GELENEKSEL SANATLARDA
BALIKESİR MOTİFLERİ
Geleneksel sanatların gelişimine katkı 
sağlamak, Balıkesir’in zengin tarihi ve 
kültürel mirasını ortaya çıkarmak ama-
cıyla düzenlenen “Sanatın On Hali-Ge-
leneksel Türk Sanatları Yarışması” ile 
Balıkesir’in; tarihini, kültürünü ve kim-
liğini yansıtan öğelerin, tasarıma dö-
nüştüğü “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” 
Yarışması’nın Sergisi ve Ödül Töreni, 
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Tören öncesinde gezi-
len sergide; geleneksel motifler, çağ-
daş ürünlerin üzerinde oldukça beğe-
nildi.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
tüm şehitlerin anısına saygı durunda 
bulunulup İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan programda, Balıkesir 
Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin yer 
aldığı video gösterildi. Ardından Ba-
lıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel 
Sabancı tarafından açılış konuşması 
gerçekleştirildi. 

ŞEHRİN POTANSİYELİ OLAN 
KONULARIN ALTINI ÇİZİYORUZ
Balıkesir Kent Konseyi; kurulduğu 
günden bu güne kentin gönüllüleriyle 
beraber şehrin potansiyellerine ve ih-
tiyaçlarına dikkat çekmek, projeler ve 
fikir üretmek amacıyla çalıştığını vur-
gulayanBalıkesir Kent Konseyi Başkanı 
Mürsel Sabancı “Bu şehrin insanlarıyla 
kente değer katmaya çalışıyoruz, bunu 

çok da güzel bir şekilde yapıyoruz. 
Türkiye’deki bütün kent konseyleriyle 
iki yıldır birebir iş birliği içerisindeydik. 
Türkiye’deki pek çok kent konseyi-
nin buna; İstanbul ve Ankara’da dâhil 
kuruluş süreçlerine danışmanlık ettik. 
Şehrin gönüllüleriyle kent konseyinin 
varlık sebebi ve misyonuyla çok kıy-
metli projelere, işlere ve çalışmalara 
imza attık. El birliğiyle atmaya da de-
vam edeceğiz. Şehrin potansiyeli olan 
ve incelenmesi gereken konuların al-
tını çizerek ilgili kurumlarla iş birliğine 
gittik.” dedi. 

“GELENEKSEL SANATLARI
EL BİRLİĞİYLE VAR EDECEĞİZ”
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan 
kadim Balıkesir’in; var olan geleneği-
nin, yüzyıllardır biriktirdiği değerlerin, 
ürünlerin üzerine işlendiğini dile geti-
ren Mürsel Sabancı “Antandros dese-
nini bir kıyafetin üzerinde, Kyzikos’tan 
bir rengi başka bir desende, kırkya-
mada Selçuklu Yıldızı’nı görüyoruz. 
Bunların hepsi bu şehirde var olan de-
ğerler. Yüzyıllar öncesinde var, bugün 
var, gelecekte de var olacak, el birli-
ğiyle var edeceğiz. Geleneksel Türk 
Sanatlarını Başkanımız Yücel Yılmaz’ın 
desteğiyle Karesi Kent Konseyi’nden 
bugüne Balıkesir Kent Konseyi’nde 
de sürdürerek ısrarla kamuoyunda 

tutmaya çalışılıyoruz. Jüri üyelerimize 
ve düzenleme kurulu üyelerimize kat-
kılarından dolayı, Savın Valimiz Hasan 
Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Yücel Yılmaz’a desteklerinden 
dolayı teşekkürü borç bilirim.” diye 
konuştu. 

ŞEHRİN KÜLTÜR-SANAT 
ENVANTERİ TOPLANIYOR
Halka yansıyan bir sanat bakış açısı 
tekrar kazanılırsa, çivit mavisi evlerin 
bulunduğu sokaklarda daha çok do-
laşma imkânına kavuşulacağını söy-
leyenBalıkesir Büyükşehir Belediye 
Meclisi Turizm ve Kültür Tanıtma Ko-
misyonu Başkanı ve aynı zamanda 
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 
“Bugün insanlar dünyayı dolaştığında 
o çivit mavili, sıvalı, alçak Bozcaada’nın 
kafanızı eğerek girdiğiniz evlerini gör-
mek için gidiyorlar. Mutsuzluğun kay-
nağında sanattan uzaklaşmak vardır. 
Çalışmalar Mürsel Başkanımla ayrı 
bir anlam buluyor, Yücel Başkanımın 
desteği ve şehrin iradesiyle hep bir-

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi,Balıkesir Kent 

Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi 
iş birliğiyle düzenlenen 

“Sanatın On Hali-Geleneksel 
Türk Sanatları Yarışması” ile 
“Tasarımla Balıkesir’i Anlat” 

Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi 
gerçekleştirildi.

likte bir yöne ilerliyor. Balıkesir olarak 
belli bir noktaya geldik, sürekli deşi-
yoruz; altta ne var, bu şehir eskiden 
neler yapmış. Kültür-sanat envanteri 
toplanıyor. Geçmişte insanların neler 
yaptığını ve bugünde onları nasıl ge-
liştirebileceğimiz düşlüyoruz. İnanıyo-
rum ki çok yoğunlaştığımız anda çok 
daha büyük kültürlere ulaşacağız. Bu 
değerlendirmelere de emek harcayan 
tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum, 
iyi varsınız, ödül alanları tebrik ediyo-
rum. 

KÜLTÜREL DEĞERLER ÖN PLANDA
Belediyelerin insanların maddi ihti-
yaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarını 
da karşılaması gerektiğini dile getiren 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mehmet Birol Şahin “Vatandaş-
ların hayatını kolaylaştıran, yaşam kali-
tesini artıran hizmetler olsa da eğer ki 
insana yatırım yapmamışsınız, başarılı 
bir yönetimden söz edemeyiz. Başka-
nımız Yücel Yılmaz’ın liderliğinde Balı-
kesir’de vatandaşlarımızın hem haya-
tını kolaylaştırıyoruz, hem de kültürel 
ve manevi yanını öne alarak çalışmalar 

sürdürüyoruz. Yarışmada emeği ge-
çen herkese çok teşekkür ediyor, ödül 
alanları kutluyorum.” dedi. 
Konuşmaların ardından ödül törenine 
geçilerek Sanatın On Hali Yarışması 
kapsamında; Hüsn-i Hat, Tezhip, Min-
yatür, Çini, Ebru, Kırkyama, Gelenek-
sel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gö-
nen İğne Oyası ve Sındırgı Yağcıbedir 
Halısı olmak üzere; 2 farklı kategoride, 
10 dalda ödüller, sahiplerini buldu. 
Ardından Tasarımla Balıkesir’i Anlat” 
Yarışması kapsamında dereceye gi-
renlere ödülleri takdim edildi.



BAŞKAN YILMAZ:
ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARINA

SAHİP ÇIKACAĞIZ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir 
Kent Konseyi, Balıkesir Barosu, Balıkesir 
Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaşma Ens-
titüleri iş birliğinde Avlu Kongre Kültür Mer-
kezi’nde “Atatürk Giysi Koleksiyonu Defile-
si” ve Sümer Ezgü ile “Atatürk’ün Sevdiği 
Türküler” programı düzenlendi. Çok sayıda 
protokolün ve vatandaşın katılığı program-
da önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kıyafetlerinden ilham alınarak hazırlanan 
Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi ger-
çekleştirildi ardından Sümer Ezgü ile Ata-
türk’ün Sevdiği Türküler konseriyle de Ata-
türk yâd edildi. 

“ATATÜRK’Ü ÇOK GÜZEL ANLATTILAR” 
Ankara Olgunlaşma Enstitüleri’ne teşekkür 
eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz, defileden çok etkilendiğini 
ve kısa bir zaman içerisinde hem Atatürk’ün 
hayatını hem de giydiği kıyafetleri çok gü-
zel anlattıklarını söyledi. Başkan Yılmaz 
“Cumhuriyet’imizin muhasır medeniyetler 
modeli ancak bu kadar güzel anlatılabilir. 
Ulu Önder Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 
83. yılında rahmetle minnetle ve şükranla 
anıyoruz.” dedi.

‘Atatürk Giysi Koleksiyonu 
Defilesi’ ve Sümer Ezgü 
ile ‘Atatürk’ün Sevdiği 
Türküler’ programıyla 
Atatürk’ü bir kez daha 

duyup, gördüklerini 
ve hissettiklerini 
belirten Başkan 

Yılmaz “Efelerimizle, 
pehlivanlarımızla her 
zaman Kuvayi Milliye 

şehri olarak Atatürk’ün 
ilke ve inkılaplarına sahip 

çıkacağız.” dedi.

“CUMHURİYET İLELEBET 
DEVAM EDECEKTİR”
Sümer Ezgü ile Atatürk’ün Sevdiği Türkü-
ler konserini de dinleyen Başkan Yılmaz 
“Atamız demiş ki ‘Gidip, Toros Dağları’na 
bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı 
görürseniz ve o çadırda bir duman tütü-
yorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir 
güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ ben de bu 
söze bir şey daha ekliyorum; Bir ilde harman-
dalı oynanıyorsa güreş de varsa Cumhuriyet 
ilelebet devam edecek demektir. Efeleri-
mizle, pehlivanlarımızla her zaman Kuvayi 
Milliye şehri olarak Atatürk’ün ilke ve inkı-
laplarına sahip çıkacağız.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, Cumhuriyet’in ilanının 
98. yıl dönümünü muhteşem 
bir konser programıyla kutla-
dı. Avlu 2. Etap Havuzlu Amfi 
Alanı’nda gerçekleştirilen 
‘Cumhuriyet Konseri’nde iki 
değerli sanatçı, Balıkesirliler-
le buluştu. Balıkesirli TRT Sa-
natçısı İsmail Özkan ile pop 
müziğin sevilen ismi Buray’ın 
sahne aldığı konsere vatan-
daşlar büyük ilgi gösterdi. İlk 
olarak sahneye çıkan Türk 

Halk Müziğinin güçlü sesi İs-
mail Özkan, yeni şarkısı ‘Kı-
yım’ı da ilk kez Balıkesir’de 
seslendirdi. Birbirinden gü-
zel şarkılarla konsere devam 
eden Özkan’ın ardından sah-
neyi devralan başarılı popçu 
Buray da, en sevilen şarkıla-
rıyla seyircilere eşsiz bir mü-
zik ziyafeti yaşattı.  Gitarıyla 
söylediği pop şarkıların yanı 
sıra bağlama çalıp, türküler 
de söyleyen Buray, Balıkesir-
lilerin gönlünü kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhuriyet coşkusunu muhteşem 
bir konser programıyla kutladı. Avlu 

Havuzlu Amfi  Alanı’nda gerçekleştirilen 
‘Cumhuriyet Konseri’nde; Balıkesirli 
TRT Sanatçısı İsmail Özkan ile pop 

müziğin sevilen ismi Buray birbirinden 
güzel şarkılarıyla, Balıkesirlilere müzik 

ziyafeti yaşattılar.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
CUMHURİYET KONSERİ

BAŞKAN YILMAZ:
CUMHURİYETİMİZ DAİM OLSUN
Cumhuriyetin ilanının 98. yılını gençlerle bir 
arada güzel bir konserle kutlamanın heyecanını 
yaşadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “29 Ekim Cum-
huriyet Bayramımıza sahip çıkan gençler; he-
pinize sevgiler, saygılar. Cumhuriyetimiz daim 
olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. He-
pinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı. 
Konsere, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Ka-
resi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ve va-
tandaşlar katıldı.EK
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümünü 
muhteşem bir Şeb-i Arus programıyla andı. Yoğun ilgi gören programda; 

Mevlevî Sema gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şerifi izleyenleri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ölüm 
gününü “Hakk’a Vuslat” olarak gören 
Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl 
Dönümünü,Şeb-i Arus programıyla 
yâd etti.Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 
tarafından Avlu Kongre Merkezi’nde 
7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayı-
sıyla düzenlenen “İrfan Vakti” prog-
ramı öncesinde; ebru, rölyef ve hat 
sanatı eserlerinin yer aldığı sergi ve 
sanat atölyeleri gezildi. Balıkesirlilerin 

yoğun ilgi gösterdiği Şeb-i Arus, hi-
caz dua ile başlayarak Balıkesir Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Mürşit Can-
bulat’ın Mesnevi sohbetleri ile devam 
etti.Balıkesir Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu ve İzmir Devlet Konserva-
tuarından konuk sanatçılar tarafından 
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mi-
ras Listesinde yer alan Mevlevî Sema 
gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şe-
rifi izleyenleri mest etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN,
ŞEB-İ ARUS GECESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Dursunbey Belediyesi’nin organi-
zasyonunda düzenlenen 22. Suçıktı 
Şiir Akşamları; Balıkesir Üniversitesi, 
Balıkesir Kent Konseyi ve BAYŞAD’ın 
destekleriyle gerçekleştirildi. İlki 1994 
yılında düzenlenen Geleneksel Su-
çıktı Şiir Akşamları, Balıkesir geneli-
ne yayıldı. Bu yıl ilk kez uluslararası 
nitelik kazanan programın ilk günü, 
Balıkesir Millet Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen şiir paneliyle başladı. 
Sonrasında Tarihi Zağnos Paşa Ca-
misi Meydanı’nda, programın onur 
konuğu Bosna Hersek Milli Marşı’nı 
yazarı Cemalettin Lâtiç ve birçok de-
ğerli şairin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Balıkesir halkının büyük ilgi gösterdiği 
programda şairler, birbirinden güzel 
şiirlerini icra ettiler. 

BAŞKAN YILMAZ: ULUSLARARASI 
HÜVİYET KAZANDI
Tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda çı-
nar ağaçlarının gölgesinde düzen-
lenen Şiir Meclisi’ne katılan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Suçıktı Şiir Akşamları prog-
ramını, Balıkesir geneline yaydık. On 
yıllardır devam eden şiir akşamları 
bu yıl, uluslararası hüviyet kazandı. 
Bosna Hersek Milli Marşı’nı yazan 
Cemalettin Lâtiç Beyefendi onur 
konuğumuz oldular. Balıkesir’in 
edebiyatta ve şiirde gücünü 
ortaya koymaya çalışı-
yoruz. Şairlerimiz 
paneller düzenle-
diler, öğrencilerle 
buluştular.” diye 
konuştu.

BALIKESİR’DE,
ŞİİR AKŞAMLARI

Bosna Hersek’in Milli Şairi 
Cemalettin Lâtiç’in onur 
konuğu olarak yer aldığı 
22. Suçıktı Şiir Akşamları 

programı, Tarihi Zağnos Paşa 
Meydanı’nda çınar ağaçlarının 

gölgesinde yapıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yücel Yılmaz’ın katılımıyla 
gerçekleşen şiir 
akşamında 

birbirinden 
değerli şairler, 
şiirlerini icra 

ettiler.

BAŞKAN YILMAZ: ULUSLARARASI 

Tarihi Zağnos Paşa Meydanı’nda çı-
nar ağaçlarının gölgesinde düzen-
lenen Şiir Meclisi’ne katılan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Suçıktı Şiir Akşamları prog-
ramını, Balıkesir geneline yaydık. On 
yıllardır devam eden şiir akşamları 
bu yıl, uluslararası hüviyet kazandı. 
Bosna Hersek Milli Marşı’nı yazan 
Cemalettin Lâtiç Beyefendi onur 
konuğumuz oldular. Balıkesir’in 
edebiyatta ve şiirde gücünü 
ortaya koymaya çalışı-
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, şehrin tarihine sahip çıkıyor. Şehrin 
en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden bi-
risi olan 600 yıllık Zağanos Paşa Camisi’nin 
zaman içerisinde kaybolan siluetinin yeniden 
kazandırılması için meydan düzenlemesi pro-
jesini tamamlayan, İstiklal Madalyası’nı şehre 
kazandırmak için Kent Konseyi çatısı altında 
Kuvayı Milliye Meclisi’nin kurulması talimatını 
veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, şimdi de Londra’da açık artır-
maya çıkarılacağı söylenen Osmanlı Padişahı 
Fatih Sultan Mehmet’in, Zağanos Paşa Ferma-
nı’nın şehre kazandırılmasına yönelik girişimle-
ri başlattı. 

BAKANLIK
KONUYU GÜNDEME ALDI
Londra’da 80 bin Pounda satışa çıkacak 
olan; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Meh-
med Han tarafından Vezir-i Azam Zağa-
nos Paşa’nın, Balıkesir’deki imaretleri için 
verdiği Hicri 866 tarihli (1462) fermanın 
satışının Londra’da, Exceptional Islamic 
Ottoman & Indian Art Sale adlı müzaye-
de de yapılması planlanıyordu. Başkan 
Yücel Yılmaz, Türkiye’ye iadesi ya da 
müzayede yapılması halinde tarihi ese-
rin her türlü Balıkesir’e kazandırılması 
için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 
yetki istedi. Başkan Yılmaz, aynı za-
manda da Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile irtibata 
geçti. Bakanlık konuyu ivedilikle gün-
deme aldı. 114 santim uzunluğunda ve 
20,5 santim genişliğinde, 21 kat olan 
fermanın ülkemizden kaçak yollarla yurt-
dışına çıkarılması söz konusu olması üzerine 
müzayede durdurularak fermanın iadesi için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü nezdinde resmi girişimlere başlandı. 

ZAĞANOS PAŞA FERMANI
BALIKESİR’E KAZANDIRILACAK

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in; 
Londra’da 80 bin Pounda müzayede de 

satışı çıkarılması planlanan Zağanos Paşa 
Fermanı, Balıkesir’e kazandırılacak. Başkan 

Yücel Yılmaz’ın girişimleriyle Bakanlığın 
ivedilikle müdahale etmesi sonucunda 

kaçak yollarla yurtdışına çıkarılan fermanın, 
Türkiye’ye iadesi için resmi girişim başlatıldı.

Her toplumu kaynaştıran, bir arada tutan, ta-
sada ve kıvançta ortak eylemler üreten,çeşitli 
değerler bulunmaktadır. Bu değerler içinde en 
önde gelenleri gelenek ve göreneklerdir. Türk 
halkının geçmişten günümüze gelenek ve gö-
renekleri arasında önemle korunanlardan biri 
kına yakma geleneğidir.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ KINA GECELERİMİZ
Anadolu’nun her yerinde yaygın olan kına yakma geleneği, 
bölgeden bölgeye farklılık gösterse de günümüzde kullanımı 
yaygındır. Kullanış şekli ile sağlık, bereket, ruhsal arınma, ko-
runma gibi farklı anlamlara gelen kına, zaman içinde nişan, 
düğün, sünnet, askere gitme, isim koyma, gibi olaylarda da 
uygulanmaktadır.

Kına Yakma Ritüeli
Kına temizliğin, safl ığın, iyi niyetin simgesi olduğundan geline 
kına yakma coşku ile kutlanır, bu kutlama gününe kına gecesi 
denir. Kına gecesi, gelinin ana ocağından gelin çıkmadan bir 
gün önce yapılan büyük eğlencenin adıdır. Bu gecenin en çar-
pıcı uygulaması ağıtlarla birlikte yakılan kınadır, kınanın bir 
tepsi içerisinde üzerinde yanan mumlarla taşınması, gelinin 
kız arkadaşlarının türküler ile eşlik etmesi gelenektendir. Kına 
gecesinde gelinin avcuna kına yakan kişi eğer “Gelin avcunu 
açmıyor” derse kayınvalide gelinin avcuna kına hediyesi bir 
altın bırakır. Oyunlar, türküler, mâniler, deyişler kına gecele-
rinin en önemli unsurlarıdır.Kına töreninde gelini ağlatmak da 
gelenekler arasındadır. Gelin’in gözyaşı dökmesinin, kurula-
cak yuvaya bolluk, bereket, ferahlık ve mutluluk getireceğine 
inanılmaktadır.
Kına tepsisinin içine bozuk para ya da küçük bir altın gizlenir 
ve o kına tepsisinden rast gele misafi rlere dağıtılır, altın ya da 
bozuk para kime denk düşerse onun kısmetinin açılacağına 
ve hayatının bereketleneceğine inanılır.

Şekil açısından Kına yakımı:
Sıvama elin bileğe kadar tamamen ve hiç boşluk bırakmadan  
yakılması,

Yüksük yalnız parmak uçlarına,
Kuşgözü avuç içine tekerlek olarak yakılmasıdır,
İp kınası ele ip sarılır, kına öyle yakılır. İp olan yerler kına tut-
maz ve değişik şekiller oluşturulur.

Türk Halk Kültüründe Kına Üç Şey İçin Yakılır:
Bir; Gelinlik kıza: Gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun 
diye,
İki; Kurbanlık koça: Allah’a kurban olsun diye,
Üç;Askere giden yiğitlerimize: Vatana kurban olsun diye.
Kına gecesinde gelinin giydiği geleneksel kıyafetlerde “Bin-
dallı, Takım” vb. çeşitlilik görülmektedir. Genelde kırmızı, bor-
do,fuşya,yeşil, krem, lacivert vb renklerinde gümüş ve altın ip 
ile işlemeler bulunmaktadır. 
Türk mitolojisinin tarihsel sürecinde renklerin çeşitli simgesel 
ve alegorik anlamları ortaya çıkmış, renkler çeşitli devirlerde, 
çeşitli amaçlar için kullanılmışlardır. 
Kırmızı aşk, sevgi ve aidiyeti temsil ettiği için kına gecelerinin 
olmazsa olmaz rengi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kırmızı renk:Sağlık, heyecan, koruyuculuk, güçlü inanç,kudret 
ve akıncılığın simgesi,
Ak renk:Adalet, güç, güven, saygınlık, temizlik, dürüstlük, saf-
lık ve yücelik simgesi, 
Yeşil renk: Yaşamın döngüsü, ümit, sevinç, niyet, iman, bere-
ket ve sonsuzluğun simgesi,
Mavi renk:Suyun ve göğün simgesidir. Emniyetin, dostluğun, 
sadakati, refahın, aydınlığın ve temizliğin temsilcisidir. Son-
suzluk ve huzur kavramlarının da karşılığıdır.

Gelenekten Geleceğe

Kına Geleneği

Nursel SÜZANER KILIÇ

Kaynak : T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
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Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yespor her geçen gün elini 
güçlendirmeye, Balıkesir’de 
yetişen sporcuları bünye-
sine kazandırmaya devam 
ediyor. Balıkesir’in; yurtiçi 
ve yurtdışındaki milli gururu; 
2013 Akdeniz Oyunları Şam-
piyonu, 2016-17-18-19 Avru-
pa Şampiyonu, 2017 Dünya 
Şampiyonu, 2018 Dünya 2. 
si, 2020 Avrupa 2. si, İslam 
Oyunları Şampiyonu, 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları 3. 
sü Yasemin Adar, Büyükşe-
hir Belediyespor bünyesin-
de spor kariyerine devam 
ediyor. 
30 yaşındaki Milli sporcu Ya-
semin Adar’ın, Büyükşehir 

Belediyespor çatısı altında 
kariyerine devam edeceği 
müjdesini veren Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Yasemin Adar artık 
bizim sporcumuz, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü sporcusu olarak 
kariyerine devam edecek. 
Bunlar; tesisle, antrenörle 
ve yöneticilerin bakış açısıy-
la oluyor. Bunlar olmazsa, 
büyükşehirler başarılı oyun-
cularımızı alıyor. Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu işe akıl 
koyuyor, başka şehirlerin 
kulüplerinde kariyerine de-
vam eden başarılı sporcula-
rımızı bünyemize kazandırı-
yoruz.” diye konuştu. 

Türkiye’nin; 
Avrupa ve Dünya 
Şampiyonu,2020 
Tokyo Olimpiyat 
Oyunları 3. sü ilk 
kadın güreşçisi 

olarak adını tarihe 
yazdıran Balıkesirli 

Milli Sporcu Yasemin 
Adar, spor kariyerine 
Balıkesir Büyükşehir 
Belediyespor çatısı 

altında devam 
ediyor.

YASEMİN
BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESPOR’DA�üv��in�üv��in
Efendim bendeniz bir güzel meyve. 
Latince cins adım Prunus “erik” tür 
adım spinosa “dikenli” anlamındadır. 
Ayılar, domuzlar, çakallar ve kuşlar pek 
sever meyvelerimi ki onlarla anılırım. 
Çakal eriği, ayı eriği, domuz eriği, kuş 
eriği diye.. Böylece bilirsiniz beni, 
Güvem adımı pek severim, bana has 
bir isimdir zira. 
Ailem gülgillerden, çiçeklerim gül 
kadar güzel olmasa da benim de güzel 
bakana güzel görünen yanım yok 
değildir.. Gül gibi dikenli, gül kadar 
şifalıyımdır.. Beni seven dikenimle 
sever. Zira gerçekte sevmek sevileni 
özünden sevmektir.. Seversen dikenin 
acısını gül sarıverir şefkatle..
Derler ki canlar yaratılmış, can 
can içre alemlere bölünmüş 
cümle cân.. Ören örmüş, 
örüntüyle görünmüş 
sırrı.. Sebepsiz halk 
edilmez imiş varoluş, 
“ol” denilendeki 
hikmet vakit imiş. 
Ne olmaktaysa 
vaktini 
beklermiş. 

Olmak, ölmek ile yazgılıymış da 
ölmeden olunmazmış.. Benim 
meyvelerim de ilk donlardan sonra 
soğuktan titrer öldü sandığında 
oluverir.. Vakitlerden sonbaharı 
severim. Sonbahar güneşi ile 
olgunlaşır meyvelerim..
Kuşburnu, kızılcık, böğürtlen çok 
iyi dostlarımdır. Biz öyle dostuz ki 
meyvelerimiz bile aynı vakitte oluverir. 
Bize içindeki karmaşa ile bakarsan 
kargaşa, kalbinle temaşa edersen 
ahenk görür, sırrımızı duyarsın. 
Meyvelerimden mürekkep ve boya, 
yüzlerinize maske olur güzelliğinize 
güzellik katarım. Bilen yaşlılar çok 
sever beni, ben de pek severim onları. 

DEDİĞİ
Esnek dallarımdan baston yaparsanız 
onlara güç verir, yalnızlıklarına yoldaş 
olurum.. Dikenlerimden dolayı çit yapılırım. 
Sınır koyabilmek için kimileyin dikenlerimi 
görünür kılarım ki özensiz olan yaklaşamaz 
böylece.. Denizi sever, tuzunu da deva 
bilirim.. Yanan ormanlara çok üzülür, ulu 
ağaçlar olup canların yuvaları yıkıldığında 
toprağa gömülü tohumlarımla öncülük 
eder yeşerir umut veririm diğer canlara..
Dostlarım gibi benim meyvelerim de tam 
geçiş döneminde ihtiyacınız olan şifayı 
içerir, güç verir direncinizi artırırım. Bizi 
birlikte kaynatırsanız iyi bir karışım olur 
Şuruba, reçele dönerim.. Gözünüze fer 
gönlünüze su marazlarınıza çare olurum.. 
Meyvelerim gibi yapraklarım da şifalıdır. 

Tohumum zehirli olup dozunda şifası 
da vardır.. Meyvelerimi fazla 

tüketmeyin, sırrın doz 
olduğunu bilin ki derman 

arar iken derde 
düşmeyin..

Ben dedim 
sözümü, varın 

siz duyun 
özünü..

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü 

Nazım TANRIKULU



BAŞARILI SPORCULAR İLE
SPORUN ENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Balıkesir Valiliği himayelerinde; 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu 
(ASKF) ile Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ortaklığındave Altıeylül ile 
Karesi Belediyelerinin destekleriyle 
düzenlenen Amatör Spor Haftası 
Kapanış Töreni, Avlu Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Hafta boyun-
ca yapılan birçok etkinliğin ardından 
düzenlenen kapanış törenine; Vali 
Yardımcısı İrfan Demiröz, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektö-
rü İlter Kuş, Karesi Kaymakamı Metin 
Arslanbaş, İl Emniyet Müdür Hasan 
Onar, Altıeylül Belediye Başkan Veki-
li Fikrettin Kocaman, Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İŞKUR 
Müdürü Nazım Balcı, İl Sağlık Müdürü 
Serkan Kadir Keskin, ASKF Başkanı 
Metin Mengüç, BAÜN Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret So-
yer, Yüzyılın Atleti unvanıyla onurlan-
dırılan İsmail Akçay sporcular, antre-
nörler ve davetliler katıldı. 

170 KULÜBE NAKDİ DESTEK 
Her yıl Ekim ayının ikinci haftasın-
da Amatör Spor Haftasını çeşitli 

etkinliklerle kutlayarak ödül töreniy-
le sonlandırdıklarını belirten Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu 
“170 kulübümüze de Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığımızın destekleriyle 
nakdi yardım destekleri sağlayaca-
ğız. Bu vesileyle katkı sağlayan Bü-
yükşehir Belediyesi’ne, emeği geçen 
herkese ve burada ödül alacak spor-
cularımıza teşekkür ediyorum.” dedi. 

MENGÜÇ: YATIRIMLAR 
BALIKESİR’İN 20 SENESİNİ 
KURTARACAK
Amatör spor kulüpleri için büyük 
önem arz eden Ali Hikmet Paşa Te-
sisleri’nin komplekse dönüştürülme-
sine büyük katkı sunan Bakanlık ve 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
eden Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, 
Balıkesir’in 15-20 senesini kurtaracak 
tesisler ve kompleks yapıldığını ifade 
etti. 

BAŞKAN YILMAZ: SPORA 
YAKLAŞIK 300 MİLYON YATIRIM
Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte 
yapılan ve yapılacak yatırımlar hak-
kında bilgiler vererek sözlerine baş-Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni 

kapsamında; başarılı sporcular ile 
Sporun Enleri ödüllendirildi. Programda, 
konuşan Balıkesir Büyükşehir Başkanı 

Yücel Yılmaz “Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve spora tutkulu biri olarak 

size net bir şekilde söylüyorum. 20 ilçe 
belediye başkanımızla ardınızdayız ve 

sizi hep destekleyeceğiz.” ifadelerine yer 
verdi.

layan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, toplam maliye-
ti yaklaşık 300 milyonu bulan bu ya-
tırımların 20 ilçede amatör spora ve 
spor yapmak isteyen her vatandaşa 
hizmet edeceğini söyledi.

“BALIKESİR
SPORLA KONUŞULSUN”
Balıkesir’in 4-5 yıl içerisinde birçok 
Yasemin Adar yetiştirebileceğini söy-
leyen Başkan Yücel Yılmaz “Ama-
tör spor kulüplerimiz iki açıdan çok 
önemli. Nitelikli; Balıkesir’i ve ülkemizi 
temsil edecek sporcuları keşfedecek 
yer, ikincisi de kaliteli zaman geçirmek 
amacıyla spora yönelen vatandaşla-
rımızın kullanacağı yer. Amatör spor 
kulüplerimiz bu ihtiyacı çok ciddi bir 
şekilde karşılıyor. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı ve spora tutkulu biri olarak 
size net bir şekilde söylüyorum; 20 ilçe 
belediye başkanımızla ardınızdayız ve 
sizi hep destekleyeceğiz. Tedbiri elden 
bırakmadan spor coşkumuzu sonuna 
kadar yaşayacağımız ve amatör ku-
lüplerden, insanların tam destek aldığı 
bir ortama doğru gitmemiz gereki-
yor. Şehrimiz ve ülkemiz adına bizleri, 
sporda temsil etmeleri için elimizden 

gelen desteği yapacağız. Spor; aşkı-
mız tutkumuz olsun, Balıkesir sporla 
konuşulsun.” diye konuştu.

DEMİRÖZ:
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN 
KORUYAN KALELER
Vali Hasan Şıldak’ın selamlarını ilete-
rek konuşmasına başlayan Vali Yar-
dımcısı İrfan Demiröz, spor kulüpleri-
nin sporun yanı sıra bir eğitim ocağı 
olduğunu vurgulayarak gençleri her 
türlü kötü alışkanlıktan koruyan kaleler 
olarak nitelendirdi.
Protokol konuşmalarının ardından, 
Ayna Kültür ve Sanat Spor Kulübü 
Halk Oyunları Solo gösterisini gerçek-
leştirdi. 

BAŞARILI SPORCULAR VE
SPORUN ENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Şehrimizde spora gönül veren ve umut 
vaat eden başarılı sporcular ile antre-
nörlerine, protokol üyeleri tarafından 
ödülleri takdim edilmesinin ardından 
‘Sporun Enleri Ödül Töreni’ne geçil-
di. Törende; ‘Amatör Spora Adanmış 
Hayatlar Onur Ödülü’ Balıkesir’in se-
vilen basın emektarı rahmetli Otağ 
Fırıncıoğulları ile amatör spora gönül 

veren rahmetli Süreyya Altıntaş adına, 
yakınlarına verildi. ‘Yılın Spor Muhabiri 
Ödülü’ ise; haftalık spor gazetesi Holi-
gan’ın sahibi Umut Çınar’ın oldu. 
Balıkesir’de Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Takımı’nı kuran Alper Şentürk 
‘Yılın Paralimpik Dalda En Başarılı Ant-
renörü’olurken, 2020 Tokyo Paralim-
pik Oyunlarında Tekerlekli Sandalye 
Milli Takımı sporcusu Uğur Toprak ‘Yı-
lın Paralimpik Dalda En Başarılı Spor-
cusu’ oldu. 
“Yılın En Başarılı Takım Antrenörü” 
2020-2021 Sezonu TFF Birinci Lig U19 
Gelişim Ligi Türkiye 2.siUmut Bay-
sal, “Yılın En Başarılı Spor Takımı” ise; 
2020-2021 Sezonu TFF Birinci Lig U19 
Gelişim Ligi Türkiye 2.si Balıkesirspor 
Kulübü U19 oldu. 
“Yılın En Başarılı Antrenörü” her yıl 
atletizmin değişik dallarında Türkiye 
Şampiyonları yetiştiren ve kendi spor-
cularıyla Milli Takımlarda ülkemizi tem-
sil eden Niyazi Gülhan olurken,  “Yılın 
En Başarılı Sporcusu” ise; 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar Ser-
best Sitil Güreş Müsabakaları 76 kilog-
ramda da Olimpiyat 3’üncüsü Yasemin 
Adar oldu.
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ATATÜRK VE ŞEHİTLER PARKI
ARTIK DAHA GÜVENLİ

Güvenli bir şehir ilkesiyle çalışma-
larına yön veren Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi; şehir merkezinin 
en büyük parklarından olan, 100 
dönüm alan üzerine kurulu Ata-
türk Parkı’nın aydınlatma ve elekt-
rik altyapısını tamamen yenilendi. 
Parkın mevcut aydınlatmalarına 
ilave olarak 200 adet yeni nesil, 
verimli LED armatürlü aydınlatma 
direğinin montajını yaparak parkı 
daha güvenli ve ışıl ışıl bir hale ge-
tiren Büyükşehir Belediyesi, yeni 
nesil aydınlatmalar sayesinde 
elektrikten yüzde 60 ta-
sarruf edecek. Parkta 
sunduğu ücretsiz wi-fi 
altyapısını güçlendir-
mek için çalışmalara 
başlayan Büyükşe-
hir bunun yanı sıra 
Atatürk Parkı’na 38, 
Şehitler Parkı’na ise 
36 güvenlik kamerasıy-
la birer adet 360 dere-
ce dönebilen, hareketli 
kamera montajı yaptı. 
Kurulan sistemle parkları 

her an gözetim altında tutarak her 
türlü olumsuz duruma hızlı bir şe-
kilde müdahale etmeyi hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, daha gü-
venli ve daha huzurlu bir kent için 
çalışmalarını sürdürecek.

PARKTA KÖR NOKTA KALMADI
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı 
Bilgi Tekno-
loji-

leri Şube Müdür Vekili Selami Ba-
rut, “Projeyle parkımızın tüm giriş 
çıkış kapıları, yürüyüş yolları ve ye-
şil alanların tamamı kör nokta kal-
mayacak şekilde güvenlik kamera 
sistemleriyle izlenmesi ve kontrol 
edilmesi sağlandı. Bu hizmetin 
devreye girmesiyle birlikte hem-
şehrilerimiz daha güvenli bir şekil-
de parkımızdan yararlanacak. Aynı 
zamanda Atatürk Parkı’nda ücret-

siz internet hizmeti sunuyoruz. 
Bu hizmeti daha hızlı bir şekil-
de sunmak için internet alt-
yapısını tamamen yeniledik. 
Başta gençlerimiz olmak 
üzere vatandaşlarımız sun-
duğumuz ücretsiz internet 
hizmetinden daha hızlı bir 
şekilde yararlanabilecek.” 
açıklamasında bulundu. 
Projenin güvenliğin sağlan-
ması noktasında önemli bir 
çalışma olduğunu söyleyen 
vatandaşlar ise Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti.

Balıkesir’i daha güvenli bir şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
Atatürk Parkı ve Şehitler Parkı’nı güvenlik kameralarıyla donattı. İnternet altyapısı güçlendirilen ve kameralar 

ile kör nokta bırakılmayan parkta Balıkesirliler artık daha güvenli ve kaliteli zaman geçirebilecek.

BÜYÜKŞEHİR
KUVAYİ MİLLİYE’YE

YEŞİL ALAN KAZANDIRIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi 
İlçesi Kuvayi Milliye Mahallesi Cihat Bil-
gehan Caddesi’nde yeşil alan düzenle-
mesi çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle 
sakinlerinin talepleri doğrultusunda 
şekillenen proje; bölgede yaşayanların 
yürüyüş ve spor yapabilecekleri, dinle-
nebilecekleri bir alan olarak planlandı. 

DAHA YEŞİL VE DAHA GÜVENLİ
Yeşil alanların ön planda tutulduğu proje 
kapsamında çok sayıda ağaç dikimi ger-
çekleştirildi, çimlendirme yapıldı. Yeşil 
alanların sulamasını ise kurduğu otoma-
tik sulama tesisatı ile yapan olan Büyük-
şehir Belediyesi, ayrıca aydınlatmalarla 
bölgeyi daha görünür ve güvenli bir yer 
haline getirdi. Büyük bir kısmı tamamla-
nan alan, mahalle sakinlerinin hem din-
lenme, hem eğlenme hem de spor yap-
ma ihtiyaçlarına cevap verecek.

Gerçekleştirdiği yeşil alan 
düzenlemeleriyle kent 

sakinlerine nefes alabilecekleri 
park ve rekreasyon alanları 

oluşturan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, Karesi İlçesi 
Kuvayi Milliye Mahallesi 

Cihat Bilgehan Caddesi’nde 
gerçekleştirdiği yeşil alan 
düzenlemesiyle bölgede 

yaşayanların hem dinlenme, 
hem eğlenme hem de spor 
yapma ihtiyaçlarına cevap 

verecek.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN
FAHİŞ FİYAT 

DENETİMİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 
zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi 
başlattı. Tüketici haklarını korumak adına 
denetimleri sürdürecek olan Büyükşehir, fahiş 
fiyat ve etiket ile kasa arasındaki farka geçit 
vermeyecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tü-
ketici haklarını korumak adına zincir 
marketlerde fahiş fiyat ve etiket de-
netimi başlattı. 6502 Sayılı “Tüketi-
cinin Korunması Hakkında Kanun” 
kapsamında; Altıeylül ve Karesi ilçe-
lerinde, Büyükşehir Belediyesi so-
rumluluğunda bulunan bölgelerde-
haksız fiyat artışının önüne geçmek 
amacıyla temel gıda ve temel ihti-
yaç malzemeleri başta olmak üzere 
ürünlerin alış-satış fiyatları üzerin-
den karı ile etiket fiyatlarının ödeme 
noktalarında da eşleşip eşleşmediği 
kontrol edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekip-
leri, Altıeylül ve Karesi Belediye-

si’nin sorumluluğunda bulunan 
alanlarda da ilçe belediyelerinin za-
bıta ekipleriyle birlikte denetimlere 
katıldı.Denetimlerde; reyon fiyatıyla 
kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun ge-
reği tespit tutanağı tutularak cezai 
işlem yapılması için gerekli işlemler 
uygulanacak. Ayrıca etiketsiz ürün 
satışının da önüne geçilecek. Fiyat 
denetiminin yanı sıra, ürünlerin son 
kullanma tarihi ve hijyen koşulları da 
denetleyen ekipler, denetimlerine 
devam edecek. 

AKSAKLIKLAR GEREKLİ 
BİRİMLERE BİLDİRİLİYOR
Son zamanlarda fahiş fiyat artışla-
rından dolayı vatandaşlardan çok 
sayıda şikâyet geldiğini belirten Bü-

yükşehir Belediyesi Zabıta Komise-
ri Kadir Taştepe “Hem Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 
olarak hem de Karesi ve Altıeylül 
Zabıta Müdürlükleri olarak şehri-
mizde bulunan 5 büyük market ve 
yerel marketlerin tamamında fiyat 
etiketleri konusunda denetlemeler 
yapıyoruz. Yaptığımız denetimler-
de gördüğümüz aksaklıkları tutanak 
tutarak gerekli birimlere bildiriyo-
ruz.” açıklamasında bulundu.

BANDIRMA’DA
AKILLI BALKART DÖNEMİ

Bandırma’da toplu taşıma hiz-
metlerinde yeni bir dönem 
başladı. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi iştiraklerinden Ba-
lıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Akıllı 
BALKART Uygulamasını şehrin 
dört bir yanına taşıyarak Akıllı 
BALKART’ın geçerli olmadığı tek 
ilçe olan Bandırma’da, tüm oto-
büslerde BALKART’ı aktifleştirdi. 
Böylelikle Bandırma’da yaşayan 
vatandaşlar, tek kart ile şehrin 

her yerinde bulunan toplu taşıma 
araçlarını kullanabiliyor. 
BALKART’ları temin etmek is-
teyen vatandaşlar; Bandırma 
ilçesi Büyükşehir Belediyesi Ek 
Hizmet Binası’nda bulunan BAL-
KART Kişiselleştirme Merkezi, 
Bandırma şehir içi otobüs kalkış 
noktası ile https://www.balikesi-
rulasim.com.tr/ adresinde belirti-
len satış-dolum noktalarından ve 
Migroslardan alabiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Bandırma’da da Akıllı BALKART 
Uygulamasını aktifl eştirdi. Toplu 

taşımada BALKART kullanmaya başlayan 
Bandırmalılar, kartlarını; BALKART 

Kişiselleştirme Merkezi, Bandırma şehir 
içi otobüs kalkış noktası, satış-dolum 

noktaları ve Migroslardan temin edebiliyor.
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BALIKESİR KENT KONSEYİ
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kent bilincini ön plana çıkararak 
çalışmalarını sürdüren Balıkesir 
Kent Konseyi’nin Seçimli Genel 

Kurulu’nda mevcut başkan Mürsel 
Sabancı, yeniden seçilerek güven 

tazeledi. Sabancı, kendisini 
yeniden başkanlığa layık gören 

üyelere teşekkür ederek bu şehir 
ve ülke için yılmadan, yorulmadan 

çalışacaklarını dile getirdi.

Balıkesir Kent Konseyi Seçimli Ge-
nel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşlarının anısına saygı duruşun-
da bulunularak İstiklal Marşı okun-
masıyla başlayan program, Balıkesir 
Kent Konseyi tanıtım videosunun 
gösterimiyle devam etti. Türkiye 
Kent Konseyleri Birliği Kent Söyle-
şileri ve Balıkesir Kent Konseyi Fa-
aliyetlerinin sunumunun gerçekleş-
tirilmesinin ardından Balıkesir Kent 
Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, 

gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bil-
gilendirmede bulundu. 

BALIKESİRLİ KİMLİĞİBALIKESİRLİ KİMLİĞİ
TÜM TÜRKİYE’YE YANSIYACAKTÜM TÜRKİYE’YE YANSIYACAK
Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, selamlama konuş-
malarını gerçekleştirdi. Bandırma’dan 
Ayvalık’a, Erdek’ten Dursunbey’e, Kep-
sut’tan Manyas’a kadar bir bütün şehir 
olduklarını vurgulayan Başkan Yücel 
Yılmaz “Coğrafi olarak her ne kadar bir 
il içerisinde olsak bile ilçelerimizin birbi-
rinden farklı özellikleri var. Bu farklılığı 
bir araya getirip bir erime potasında so-
nuca ulaştırmak Kent Konseyi’nin en ulvi 
görevlerinden bir tanesi. Ayrıştırıcı de-
ğil, farklılıklarımızı bir noktada toplayıp; 
Balıkesirli kimliğinin tüm Türkiye’ye yan-
sıması, ışıldaması ve uluslararası plat-
formlarda bilinen bir şehir haline gelme 
ülkümüz. Şehrimizin; yaşadığı demok-
ratik iklimle, eğitimle, sporla, turizmiyle, 
gastronomisiyle ve tüm dinamikleriyle 
ön plana çıkması lazım.” dedi. 

İYİ HALİYLEİYİ HALİYLE
KONUŞULAN BİR ŞEHİRKONUŞULAN BİR ŞEHİR
İyi haliyle konuşulan bir şehir olma yo-
lunda ilerlediklerini söyleyen Başkan 

Yılmaz “İhtiyaç duyduğumuz şey isti-
şare ve sonucunda eyleme geçirecek 
irade. O eyleme geçtikten sonrada 
sürdürülebilirliği yakalama ve bunu de-
mokrasinin dışına çıkmadan hep bera-
ber devam ettirme. Bu konuda Balıkesir 
Kent Konseyi’nin iki dönem boyunca 
Türkiye’de yapmış olduğu çalışmaları 
başarılı bir şekilde yöneten başta Kent 
Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı ve 
tüm ekibine teşekkür ediyorum. Balıke-
sir, burada bir ivme yakaladı. Genel Ku-
rula katılan, görev alan ve önergelerle 
ve tavsiye kararlarıyla şehrimize fayda 
sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edi-
yorum. Genel Kurulumuz hayırlı olsun.” 
diye konuştu.

“YÜCEL YILMAZ,“YÜCEL YILMAZ,
BALIKESİR İÇİN BİR ŞANS”BALIKESİR İÇİN BİR ŞANS”
Genel Kurulun Onur Konuğu Darülace-
ze Başkanı Hamza Cebeci “Türkiye’nin, 
Balıkesir’e ihtiyacı var, dünyanın da Tür-
kiye’ye ihtiyacı var.”diyerek devamında 
şöyle konuştu: “Balıkesir, kahramanlar 
çıkarmış bir şehir. Geniş coğrafyasıyla, 
ovalarının verimliliğiyle, deniziyle tüm 
varlığıyla Türkiye’nin parlayan yıldızı 
olacak şehirlerinden birisi. Yücel Beyi 
epey bir zamandır tanıyorum, Balıkesir 

için bir şanstır. Gerçekten bütün ke-
simleri bir arada kucaklayacak olan 
bir dostumuz, başarılı olacağından hiç 
kuşkumuz yok, Allah muvaffak etsin.”

“ŞEHRİ BESLEYEN GÖRÜŞLER “ŞEHRİ BESLEYEN GÖRÜŞLER 
GÜNDEME GETİRİLİYOR”GÜNDEME GETİRİLİYOR”
Kent Konseyi’nin çalışmalarını yakın-
dan takip ettiğini dile getiren Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak “Kent Konseyi kav-
ramı, şehirdeki bütün söz sahibi kuru-
luş ve kişilerin aidiyet duygusuyla şeh-
ri besleyen görüşlerini bu platformda 
dile getirerek bu düşünceleri bir tartış-
ma zemininde ortak bir kararla yerel 
yönetimlerin gündemine getirmek. 
Burada da bu işleyişin en iyi şekilde 
yürütüldüğünü görüyoruz. Balıkesir 
Kent Konseyimizin yeni dönemde de 
başarılı çalışmalara imza atacağını te-
menni ediyorum.” dedi. 

KENT ŞÜKRAN BERATIKENT ŞÜKRAN BERATI
TAKDİM EDİLDİTAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından Balıkesir Kent 
Konseyi tarafından hazırlanan “Ya-
şayan İnsan Hazineleri” belgeselinin 
fragmanı izletildi. Ardından belgesele 

konu olan Balıkesir’e değer katmış ve 
alanlarında büyük emek ve çaba sarf 
etmiş; fotoğraf sanatçısı Ahmet Es-
mer, oya sanatçısı Hüsniye Doğan ve 
edebiyat adamı yazar Metin Savaş’a 
Kent Şükran Beratı Takdim edildi. Ar-
dından Salih Tozan’ın oğlu Selahattin 
Tozan’a, Gençler Atlı Okçuluk Dünya 
Takımlar Şampiyonu; Yavuz Ayaz, İb-
rahim Alperen Alkan Berkin Aras’a da 
Kent Şükran Beratı takdim edildi. 
Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kuru-
lu Üyelerine de plaket takdim edilerek 
gerçekleştirdikleri çalışmalardan dola-
yı teşekkür edildi.
Olağan Seçimli Genel Kurula geçilerek 
Divan üyelerinin belirlendi. Divan Teş-
kilatı; Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlen-
dirme Vakfı (BALGÜÇ) Başkanı Meh-
met Çalışkan’ın başkanlığında Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) Balıkesir Temsilcisi 
Jale Bayraktar ile Mahmut Çamlı’nın 
kâtipliğinde gerçekleştirildi. 
Başkan Yücel Yılmaz tarafından aday 
gösterilen Mürsel Sabancı tek aday 
olarak oy birliğiyle yeniden Balıkesir 
Kent Konseyi Başkanı seçildi. 

“YILMAYACAĞIZ, “YILMAYACAĞIZ, 
YORULMAYACAĞIZ”YORULMAYACAĞIZ”
Kendisini yeniden başkanlığa layık gö-
ren Balıkesir Kent Konseyi üyelerine 
teşekkür ederek teveccühlerine layık 
olmaya çalışacağını söyleyen Balıkesir 
Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı 
“Bu şehir bizim şehrimiz. Hem şehri-
mize hem ülkemize hizmet etmekten 
hiçbir zaman yılmayacağız, yorulma-
yacağız. Her daim bu şehre ve bu ül-
keye değer katmak üzerine gönüllü 
olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bura-
daki herkes gönüllü, yapılan çalışma-
ların tamamında da var olan herkesin 
el emeği, yürek izi var. Bu el emeği ve 
yürek izi bu şehre tekrar akmaya de-
vam edecek. Desteğimiz de devam 
edecek.” dedi. 
Programa, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı 
sıra; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Da-
rülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Ka-
resi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi 
Kula ve Balıkesir Kent Konseyi üyeleri 
katıldı.
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BALIKESİR ARKEOLOJİ 
BULUŞMALARI’NDA
MYSİA VE ÇEVRE KÜLTÜRLERİ
KONUŞULDU
Balıkesir Kent Konseyi, 7-8-9 Ekim gün-
leri arasında Balıkesir Arkeoloji Buluş-
maları’na ikinci kez ev sahipliği yaptı. 
Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 
düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluş-
maları 2021 “Mysia ve Çevre Kültürleri” 
programında; bölgede gerçekleştirilen 

kazılar, kazılardan çıkan bulgular ve bu 
bulguların kente ve gündelik yaşama 
kazandırılmasıyla kentin kültürüne ve 
turizmine olan katkıları gibi birçok konu 
uzma n la r ı tarafından ele alındı. 3 gün 
b o y u n c a alanında uzman aka-
demisyen- ler ve arkeologların 

Balıkesir Kent Konseyi, 
Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi’nin destekleriyle 
2. Balıkesir Arkeoloji 

Buluşmaları’na ev sahipliği 
yaptı. 3 gün süren “Mysia ve 

Çevre Kültürleri” programında 
13 farklı oturumda; şehirde 

devam eden çalışma ve 
araştırmaların daha ileriye 
götürülmesine, Balıkesir’in 

arkeoloji alanında daha fazla 
gelişmesine katkı sağlandı.

katılımıyla 13 farklı oturumun yapıldığı 
Arkeoloji Buluşmaları; şehirde devam 
eden çalışma ve araştırmaların daha 
ileriye götürülmesine, Balıkesir’in arke-
oloji alanında daha fazla gelişmesine 
katkı sağladı. Güre’de gerçekleştirilen 
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları’nda-
konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
ve aynı zamanda Balıkesir Kent Kon-
seyi Başkanı Mürsel Sabancı, Arkeoloji 
Buluşmaları’ndan çıkacak olan sonuç-
ların, şehir hafızası için çok kıymetli ol-
duğunu söyledi.

“DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR
ATMAK İSTİYORUZ”
Arkeoloji Buluşmaları ile yol harita-
sına ulaşmak istediklerini ifade eden 
Mürsel Sabancı “Daha güçlü adımlar 
atmak istiyoruz. Mevcut kazı alanla-
rımızın, medeniyetler beşiği olmuş 
bu bölgemizin olabildiğince herkes 
tarafından bilinmesi tüm dünyaya ta-
nıtımının kaliteli bir şekilde sunulması 
bizim için çok kıymetli. Biliyoruz ki Ba-
lıkesir’in her köşesi arkeolojik anlam-

da inanılmaz bir zenginliğe sahip. 2. 
Arkeoloji Buluşmaları’nın sonuçlarının 
son derece besleyici oldu. 3. Arkeoloji 
Buluşmaları’nı da Bandırma, Manyas, 
Erdek bölgesini kapsayacak şekilde 
önümüzdeki yıl gerçekleştireceğiz.” 
diye konuştu.

BİLİMSEL TARTIŞMALAR İÇİN 
ÖNEMLİ BİR PLATFORM
Balıkesir ve çevresinin coğrafya ile ik-
lime bağlı gelişen çok kültürlü yapısı-
nı tarih öncesi dönemlerden ortaçağ 
ve sonrası dönemlere kadar korudu-
ğu, özellikle konumunun sağladığı bu 
avantajla farklı inanç ve yaşam biçim-
lerine ev sahipliği yaptığını belirten 
İl Kültür ve Turizm Müdürü İlkay Ka-
raağaç “Tarihte çok sayıda medeni-
yete ev sahipliği yapmış ülkemiz ve 
Balıkesir’imiz, köklü tarihi geçmişiyle 
çok sayıda turizm ve kültür değeri-
ni bünyesinde barındırıyor. İlimizde 
hepinizin bildiği; Kyzikos, Antandros, 
Daskyleion, Adramytteion antik kent-
lerinin yanında pek çok arkeolojik alan 
bulunmaktadır. Arkeoloji Buluşmala-

rı, bölgenin tanıtılması ve farkındalık 
yaratmak, çalışmaların bilimsel olarak 
tartışılması adına önemli bir platform 
sağlamaktadır. Buluşmaların devamını 
diliyorum.” dedi. 

KAZI ALANLARINI
İNCELEME FIRSATI BULDULAR
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları’nın 
üçüncü gününde ise katılımcıların 
tümü, bölgede bulunan önemli arke-
olojik kazı alanlarına giderek inceleme 
fırsatı buldular. Edremit’te yer alan An-
tandros Kazı Alanı’nı ile Burhaniye’de 
bulunan Adramytteion Kazı Alanı’nı 
ziyaret eden katılımcılara; Antandros 
Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Profesörü 
Dr. Gülcan Polat ve Adramytteion Kazı 
Bilimsel Danışmanı Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Bölümü Arkeoloji Bölümü’nden Dr. 
Hüseyin Murat Özgen eşlik etti. Alan-
ların geçmişi, nasıl keşfedildiği ve öne-
mi hakkında bilgiler verilmesinin ardın-
dan katılımcıların soruları cevaplandı.
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BÜTÇE OY BİRLİĞİYLE
KABUL EDİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kasım 
Ayı Meclisi’nde; Büyükşehir Belediye-
si ve ilçe belediyelerinin 2022 Mali 
Gelir Gider Bütçe ile ilgili Plan ve Büt-
çe Komisyon raporları görüşülerek 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri-
nin oy birliği ve uzlaşısı ile kabul edildi.
Geçtiğimiz yıl 1 milyar 350 milyon olan 
Büyükşehir Belediyesi bütçesi, bu yıl 1 
milyar 800 milyon liraya çıkarıldı. Ülke 
genelinde büyükşehir belediyelerinin 
bütçelerinde yatırım payı ortalaması 
yüzde 29’da kalırken bütçesinin yüz-
de 34’ünü yatırıma ayıran Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içeri-
sinde her ilçede eksiklikleri tamamla-
mak adına büyük yatırımlar yapacak. 

ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE
YATIRIM VE HİZMET ARTACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 
ilçe belediyelerinin 2021 yılı gider büt-
çeleri 2 milyar 921 milyon 324 bin 509 
liradan 3 milyar 881 milyon 192 bin 
469 liraya çıkarılarak şehre yapılacak 
yatırım ve hizmetlerin artırılması sağ-
landı. Her ilçeye eşit mesafede yak-
laşarak kendi potansiyellerini ortaya 
çıkaracak çalışmalar ve destekler 
vereceklerinin altını çizen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; altya-
pı çalışmaların üst yapı çalışmalarına, 
vahşi depolama alanlarının kaldırılma-
sından katı atık terfi istasyonlarına, 
dere ıslahından deniz temizliğine, ye-
şil alan artırma çalışmalarından okul 
yapımına, restorasyon çalışmaları ve 

sokak sağlıklaştırma projelerinden 
kent kimliğini oluşturacak çalışmala-
ra, turizm çalışmalarından kırsal kal-
kınma hamlelerine, şehrin gastronomi 
potansiyeli ve ürün çeşitliliğine kadar 
her alanda çalışmalar yapmaya de-
vam edeceklerini söyledi. 
20 ilçe belediyesi ile birlikte koordine-
li hareket edip, şehrin her köşesinde 
eksiklikleri tamamlayarak çehresini 
değiştirecek projeler hayata geçire-
ceklerini ifade eden Başkan Yücel Yıl-
maz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ve ilçe belediyelerinin 2022 Mali Yılı 
bütçesinin Balıkesir için hayırlı olma-
sını dileyerek tüm meclis üyelerine 
emekleri ve gayretleri için teşekkür 
etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2022 yılı bütçeleri belli oldu. Tüm bütçeler 
meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 1 milyar 800 milyon olarak 

belirlenirken, ilçe belediyeleri de dâhil, Balıkesir yaklaşık 4 milyarlık bir bütçeyle yönetilecek.

MUHTARLAR
KÜLTÜR HAZİNELERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, muhtarları görev 
yaptıkları ilçelerin dışında 
belirlenen bir diğer ilçeye 
götürerek oradaki muhtar-
larla kaynaşmaları ve fikir 
alışverişinde bulunmala-
rını sağlayarak düzenle-

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlık 

İşleri Dairesi Başkanlığı, 
20 ilçedeki muhtarların 

kültür hazinelerini 
birbirlerine aktarmaları 

ve diğer ilçelerde 
edindikleri tecrübeleri 
kendi ilçelerinde de 

kullanabilmeleri amacıyla 
muhtarlıklar arası ziyaret 

projesi başlattı. Proje 
kapsamında Sındırgılı 
muhtarlar, Ayvalıklı 

muhtarlarla bir araya 
geldi.

diği gezi programıyla tanıtımlarını yapacak. 
Projenin ilk ayağında Sındırgılı muhtarlar, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık’ta 
ağırlandı.  
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Yücel Yıl-
maz’ın büyük önem verdiği 20 ilçede görev 
yapan muhtarları içine alan bir proje başlattı. 
Proje kapsamında muhtarlar, kendi ilçele-
ri dışında belirlenen bir ilçeye düzenlenen 
tanıtım gezine katılarak diğer ilçelerde ger-
çekleştirilen çalışmalardan haberdar olacak. 
Muhtarların gördükleri yenilikleri ve edindik-
leri tecrübeleri kendi ilçelerine aktarmaları 
amacıyla hayata geçirilen projenin ilk ayağı, 
Ayvalık’ta gerçekleştirildi. Sındırgılı muhtar-
lar ile eşlerini günü birlik Ayvalık’ta ağırlaya-
rak ilçenin görülmesi gereken yerlerine gezi 
düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Sındırgılı 
muhtarları aynı zamanda Ayvalıklı muhtarlar 
ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile 
de buluşturdu. 

DİĞER İLÇELERDE DEVAM EDECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık 
İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayata geçir-
dikleri projenin ilkini Ayvalık’ta başlattıklarını 
söyleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı El-
van Bahar Göktepe “Bu projemizdeki amaç; 
20 ilçemizde 1132 mahallemizde, mahallenin 
bütün sorunlarıyla ilgilenen muhtarlarımızı 
bir araya getirmek, kaynaştırmak ve kendi 
kültür hazinelerini birbirlerine aktarmasını 
sağlamak. Başladığımız projenin diğer ilçe-
lerimizde de devam etmesi için elimizden 
gelen tüm gayreti göstereceğiz.” dedi. 

MUHTARLAR MUTLU
Projenin devamının gelmesini istediklerini 
belirten Sındırgı Emendere Mahallesi Muh-
tarı Davut Dağlar, Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlemiş olduğu gezi programına 
katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek diğer muhtarla kaynaşmaktan mut-
luluk duyduklarını söyledi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde 
yürütülen “Sıfır Atık” çalışmaları doğ-
rultusunda; Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından imzalanan protokolle “A(r)tık 
Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği 
Bilinçlendirme” projesi uygulanmaya 
başlandı. Proje, sürdürülebilir kalkın-
ma ilkeleri çerçevesinde; atıkları kont-
rol altına almak, gelecek nesilleri gün-
lük yaşamda uygulanacak yöntemler 
kapsamında bilinçlendirmek için en-
tegre bir yaklaşımla atıkların yöneti-
mi ve sıfır atık prensibini temel alıyor. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan “Atık Yönetimi, 
Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği 
Kolaylaştırıcı Rehberi” kapsamında il 
genelinde; gönüllü öğretmenlere eği-

tici eğitimleri verilerek öğrencilere ve 
ailelerine, öğretmenler üzerinden ula-
şılması hedefleniyor.

EĞLENEREK ÖĞRENECEKLER
4. ve 7. sınıfların müfredatlarına uygun 
hazırlanan 8 etkinlikten oluşan rehber 
sayesinde öğrenciler sıfır atık kavramı-
nı güncel konu ve etkinlikler ile etkili, 
verimli, kalıcı bir şekilde öğrenecek. 
Eğitimler, çocukların keyifle içinde bu-
lunmak istediği aktiviteler ve oyunlarla 
gerçekleştirilecek, çocuklar eğlenerek 
öğrenecekler. Atıkların doğada yok 
oluş süreleri, geri dönüşümün önemi 
ve bu konuda yapmaları gerekenleri 
öğrenecek çocuklar daha az atık oluş-
turmanın ve atıkları doğaya atmadan 
önce bir kez daha düşünmenin önemi-
ni kavrayacak.

HEDEF ATIKSIZ BİR HAYAT
Eğitimlerle ilgili bilgi veren Balıkesir 
Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte-
si Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Burcu Gülgör Cabbar, uzun 
süredir çevre eğitimleriyle ilgili çalış-
malar yürüttüğünü belirterek  “A(r)tık 
Atık Yok’u nasıl başarabiliriz konusun-
da öğrenciler için tasarlanmış çeşitli 
etkinliklerimiz var. Öğretmenlerimizle 
birlikte bunu büyüterek atığın azalma-
sına sebep olmak için bir şeyler yap-
mak temel amacımız. Öğrencilerin pek 
çoğunun bu konuda bilinçli oldukları-
nın farkındayız. Onların da bize destek 
olup, ailelerini de bu işe katmalarını 
istiyoruz. Böylelikle, toplumca birlikte 
atıksız bir yaşama doğru nasıl gide-
biliriz, iklim değişikliğine etkimizi na-
sıl azaltabiliriz konusunda çalışmalar 
yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER A(R)TIK
KONUSUNDA 
BİLİNÇLENİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde “A(r)tık Yok Atık Yönetimi 
ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme” projesi hayata 

geçiriliyor. İl genelinde yürütülen proje kapsamında; 
gönüllü öğretmenlere atık konusunda hazırlanan rehber 

doğrultusunda eğitimler veriliyor. Öğretmenler aracılığıyla, 
öğrenciler “A(r)tıksız bir hayat nasıl var olur?” konusunu 

ve bunun önemini eğlenerek öğrenecekler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın 
girişimcileri desteklemeye devam edi-
yor. Daha önce merkez ilçelerin tarihi 
ve kültürel değerlerini görme fırsatı ol-
mayanS.S. Gönen Merkez Tuzakçı Ha-
sanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
üyesi kadınlara şehir turu düzenleyen 
Büyükşehir Belediyesi, onlara unutul-
maz bir gün yaşattı. Tarihi Zağnos Paşa 
Camisi Meydanı’ndan başlayan şehir 
turu rehber eşliğinde; Karesi Türbesi, 

BÜYÜKŞEHİR
KADIN KOOPERATİFLERİNİ
DESTEKLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, S.S. 

Gönen Merkez Tuzakçı 
Hasanbey Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi üyelerini makamında 
ağırladı. Büyükşehir Belediyesi 

ile kooperatifin birlikte 
gerçekleştireceği “Tarlada Sıfır 

Atık” projesi hakkında görüşülen 
toplantının ardından kadınlar, 
Atatürk’ün Giysi Koleksiyonu 

Defilesi ve Sümer Ezgü ile 
Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar 

programlarına katıldı.

Kuvayi Milliye Müzesi, Saat Kulesi, Şa-
dırvan, Balıkesir Millet Kütüphanesi ve 
Çamlık Millet Bahçesinde bulunan her 
ilçenin el işleri ve el sanatları ürünleri-
nin sergilendiği alanlar ile devam etti. 
Sonrasında Kent Konseyi’ni ziyaret 
eden kadınlar, Karesi Belediyesi’nin 10 
Kasım’da hizmete aldığı Atatürk Evi’ni 
de görme imkânı buldular.

“TARIMDA A(R)TIK YOK”
Gezi programının ardından; kadınların 
iş gücüne katılımını sağlayan koope-
ratiflere büyük önem veren Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz,S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Ha-
sanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Berrin Yetkin Var ve üyelerini 
makamında ağırladı. Büyükşehir Bele-

diyesi ile kooperatifin birlikte gerçek-
leştirecekleri “Tarlada Sıfır Atık” projesi 
hakkında ilgili personelin de katılımıyla 
kooperatif üyeleriyle görüşen Başkan 
Yücel Yılmaz, kadın girişimcilere her 
zaman destek olmaktan memnuni-
yet duyacaklarını söyledi. Kooperatif 
üyeleri, kendilerine her konuda destek 
olan Başkan Yılmaz’a teşekkür ettiler. 
Kooperatif üyeleri, makam ziyaretinin 
ardından Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ölümünün 83. yılı anısına; Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir 
Kent Konseyi, Balıkesir Barosu, Balıke-
sir Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaş-
ma Enstitüleri ile birlikte düzenlenen, 
Atatürk’ün Giysi Koleksiyonu Defilesi 
ve Sümer Ezgü ile Atatürk’ün Sevdiği 
Şarkılar programlarına katıldılar.



Antik çağlardan süregelen güzellik

İklimi, coğrafyası ve doğasıyla tarihin ilk çağlarından 
itibaren insan yerleşimine sahne olmuş Erdek; Herodot’a 
kadar birçok seyyahın övgüsüne, gezginlerin anılarına 
konu olmuştur. İlçe; Marmara Bölgesi’nde, Marmara 
Denizi’ne doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası’nda, Erdek 
Körfezi’ndedir. Eski adı Arktonnessos olan Kapıdağ Yarı-
madası ile kuzey ve batı çevresindeki; Marmara, Paşali-
manı, Türkeli (Avşa), Ekinlik Adalarından ve diğer küçük 
adalardan oluşmaktadır. Erdek ve çevresi göz alabildiğine 
zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Zeytincilik yörenin önemli bir 
gelir kaynağıdır. Genelde sofralık zeytin (sele, salamura, 
çizme ve kırma) ile zeytinyağı üretimi yapılmaktadır.
  Erdek tarihte Artake adıyla tanınmaktadır. Bu isimlere 
bakarak ilçenin sitler tarafından kurulduğu söylenebilir. 
Ancak Erdek tarihi milattan önce 5400’lü yıllara daya-

nır. Artake sitlerin efsanevi krallarından biridir. Erdek, 
Kapıdağ Yarımadası’ nın güney eteklerinde antik adı 
Mysia olan bölgenin sınırları içindedir. Ünlü coğrafyacı 
Strabon, Kapıdağ’ın (Arktonesos) eskiden aslında bir ada 
olduğundan ve iki köprü ile ana karaya bağlandığından 
söz eder. M.Ö. 1200’lerden sonra bir Trak boyu olan Do-
lion’lar tarafından ele geçirilen yöreye eskiden Dolionis 
denilmiştir. Yöredeki en önemli antik yerleşim merkezi 
olan Kyzikos (Belkız), ele geçen Geç Dönem seramik eser-
lerinden anlaşıldığına göre, M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısında 
Miletos’luların kurduğu, Antik Propontis bölgesinin en 
eski İon kentlerinden biriydi. Kapıdağ Yarımadası, kenti 
ve yaklaşık 200 gemi barındırabilen doğal iki limanını 
sert kuzey rüzgârlarından koruyordu. Geniş ve verimli 
toprakları ile etki alanı Pergamon’a kadar uzanan Kyzi-

kos, Marmara Denizi kıyılarından, güneye uzanan yolların 
başlangıç noktasındaki konumuyla zamanla büyük bir 
gelişme göstererek ün yaptı.14. yy başlarında da Karesio-
ğulları’nın yönetimine giren Erdek, Orhan Gazi zamanında 
Osmanlı topraklarına katıldı. 
Kent ve çevresindeki antik yerleşim kalıntılarında kazı ça-
lışmaları, 1952-53 ve 1957 yıllarında Ord. Prof. Dr. Ekrem 
Akurgal tarafından başlatılmıştır. Ünlü Hadrian Tapına-
ğı’ndan günümüze sadece, Halen mağara olarak adlan-
dırılan bölgede görülen temel kalıntılara ulaşabilmiştir. 
Yöredeki kazılardan ele geçen bazı buluntular şu anda 
İstanbul Arkeoloji Müzesi ve bir kısmı Erdek Açıkhava Mü-
zesi’nde sergilenmektedir. Kapıdağ Yarımadası eskiden 
kıyıya çok yakın bir ada iken, zamanla dar ve alçak bir 
Kıstak (tombolo) ile karaya bağlanarak bir yarımadaya 

dönüşmüştür. Yarımadanın karayla bağlantısını sağlayan 
bu kıstak yağışlı dönemlerde bataklığa dönüşür ve Belkız 
Bataklığı (Belkız Tombolosu) olarak adlandırılır.Kyzikos 
Antik Kenti, Erdek sınırları içinde, Antik dönemde Arkton-
nessos-Ayı Adası olarak anılan Kapıdağı Yarımadası’nın 
ana kara ile birleştiği kıstağın güney ucuna yakın kısım-
da, Erdek -Bandırma Karayolu üzerinde, Erdek’ten 8 kilo-
metre doğuda yer almaktadır.Kyzikos Kenti’nde şimdiye 
kadar tespit edilmiş dört tane tapınak vardır. Bunlardan 
en büyüğü ve en önemlisi Hadrian Tapınağı’dır.Açık Hava 
Müzesi, Türkiye’nin ilk açık hava müzelerinden olan Erdek 
Açık Hava Müzesi, Hükümet Konağı’nın yanındaki 400 
metrekarelik alanda, 1948 yılında kurulmuştur. Kyzikos 
Antik Kenti’nde bulunan Helenistik ve Roma dönemleri 
kalıntıları olan Afrodit heykeli ve diğer heykeller, dikili-
taş, yazıtlar, lahitler, mezar stelleri, kabartmalar, levha-
lar, mozaik parçaları, Hadrianus Tapınağına ait sütun ve 
başlıkları sergilenmektedir.
  Kirazlı Manastırı, Kapıdağı Yarımadası’nın kuzeydoğu 

sahiline yakın bir yerde Yukarıyapıcı ile 
Ballıpınar Köyleri arasında bir yükseltide 
yer almaktadır. Antik dönemde Didumus 
Dağı olarak bilinen dağın eteğinde ma-
nastır, kilise ve yapı gruplarından oluşan 
bir komplekstir. Duvar tekniğine göre; 
19.yy’ da (1800’lü yıllar) Rumların kullan-
dığı bir dini anıt yapı olduğu anlaşılmak-
tadır.Erdek’in bir kilometre kuzeyinde 
yer alan Palata Çeşmesi her zaman bol ve 
soğuk suyu ile bilinir. Çeşmenin yapıldığı 
dönemlerde künkler aracılığıyla deniz 
kıyısından gemilere ve ilçeye su sağladığı bilinir.Palata 
Çeşmesi’nden yaklaşık 300 m ileride bulunan Apostol, ta-
rihi geçmişe sahip bir mesire alanıdır. Burası gerek tarihi 
gerekse doğa açısından Erdek’in en önemli noktalarından 
biridir. Paşalimanı ve Zeytinli Adası, bakir doğasıyla 
ve muhteşem manzaralarıyla çok keyifl i ve huzurlu bir 
yerdir. Erdek’in en önemli özelliklerinden biri merkezinde 

de deni-
ze girilebilen harika sahillere ve plajlara sahip olmasıdır. 
Doğasını ve denizini korumayı başarmış ender yerlerden 
birisi olan Erdek’in en bilinen sahili “Kurbağalı”dır. Er-
dek’in meşhur mavi bayraklı plajlarından birisi de Çuğra 
sahilleri ve plajıdır. İnce ve sarı kumuyla, tertemiz de-
niziyle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına 
uğrayan gözde bir tatil yeridir.

Yapmadan Dönmeyin:
Adaları ziyaret etmeden

Plajların tadını çıkarmadan
Antik kalıntıları gezmeden
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Ege Bölgesi’nin Edremit Körfezi’ne doğru uzanan verimli 
bir ovası üzerine kurulmuş tarihi bir yerleşim yeri olan 
Havran, Osmanlı Dönemi kaynaklarında “Haran Eli”,“F-
raneli” veya Viraneli” şeklinde geçmektedir. Ankara Sa-
vaşı’ndan sonra Timur’un askerleri Şah Nureddin komuta-
sında Balıkesir ve Edremit tarafl arını, özellikle Havran’ı 
tahrip etmiş, buyüzden şehre “Viraneli” adı verilmiştir. 
Bir başka görüşe göre kasaba eski bir şehrin kalıntıları 
üzerine kurulduğu için bu isim verilmiştir. İlçe 1926 yılın-
da Edremit’e bağlı bir bucakken, 1957 yılında ilçe statüsü 
kazanmıştır.
  Roma ve Bizans döneminde Aureliane (Altın Ülkesi) ola-
rak anılan Havran Prehistorik döneme ait İnönü ( İnboğa-
zı) mağaraları, Havran çevresindeki tarih öncesi kültürler 
hakkında önemli ipuçları vermektedir. Mağaraların en 
büyüğü Karanlık Mağara’da Grek- Roma malzemeleri ile 
pişmiş topraktan kadın- erkek heykellerine rastlanmıştır. 
Osmanlı dönemine ait eserlerden ise Cami-i Kebir, Orta 
Cami ve Ebu Bekir Cami özellikli yapılardır. Hocazade 
Abdurrahim Bey Evi ve Zerbalızade Fahri Bey Evi özellik-
leri korunarak günümüze kadar gelebilmiş sivil mimari 
örnekleridir. Cumhuriyet dönemi, Çanakkale Kahramanı 
Koca Seyit Anıtı da ilçede dikkat çeken eserdir.
  Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kahramanlarından olan 
Koca Seyit adıyla anılan Seyit Onbaşı Balıkesir ili Hav-
ran ilçesi doğumludur. I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale 
Cephesi’nde görev almıştır. 18 Mart 1915’te İngiliz 
gemilerinin Çanakkale’yi geçmek için pek 
çok topu susturdukları anda 275 kilog-
ramlık mermiyi sırtına alarak topa 
yerleştirmiş ve Ocean adlı İngiliz 
zırhlısı batırılmıştır. Kaybedilmek 
üzere olunan savaş kazanılmış-
tır. Koca Seyit, Çanakkale Sava-
şı’nın seyrini değiştiren en önemli 

kahramanlarımızdan biridir. Şu anda kabri doğum yeri 
olan Havran’ın Koca Seyit Köyü’ndedir.                                                       
  Edremit Körfezi civarında yer alan bu ilçemizin temel 
ekonomik uğraşı zeytinciliktir. Yağlık zeytin üretilen il-
çede, birçok zeytinyağı imalathanesi bulunup üretilen 
zeytinyağı kalitesi ülke genelinde Havran’ın tanınması-
nı sağlamıştır. Bunun yanında Havran, Balıkesir ilinde 
önemli miktarlarda üretilen mandalina ve leblebisiyle de 
öne çıkmıştır.
  Havran Kent Müzesi, Havran’ın en görkemli konakların-
dan olan Hocazade Konağı, restorasyon sonrası yenilenen 
çehresi ve taşıdığı vizyonuyla kapılarını artık geleceğe bir 
“Kent Müzesi” olarak açmıştır. Havran Kent Müzesi’nin 
giriş katındaki salon, geçici sergilerin düzenleneceği 
sergi salonu bölümüdür. Müzenin tamamında görsel me-
tinlerde Antik Çağ’dan, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemine kadar Havran’ın kronolojik bir anlatımı 
yapılmaktadır. Salondan ahşap merdivenlerle üçüncü 
kata çıktığınızda, Çanakkale Kahramanı Havranlı Koca-
seyit heykeli karşılar. Gezi güzergâhınıza 
devam ettiğinizde Osmanlı 
Devleti’nin 1. Dün-
ya Savaşı’na 
katılı-

şı, cepheler ve tabii ki Çanakkale Cephesi’nin unutulmaz 
kahramanları Havranlı Ömer Çavuş ve Seyit Onbaşı’nın 
kahramanlıklarını okursunuz. Zemin kata indiğinizde 
konağın orijinal hamamı karşılar ziyaretçileri.. Hamam 
kültürü anlatımları, tarihi çarşı, Havran esnafının üre-
timhanelerinin sergilendiği sokak nostaljik ortamıyla 
bambaşka dünyalara götürür misafi rlerini.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi 
işbirliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Nisan 1934 
tarihinde Havran’a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin 
Bey Konağı, aslına uygun bir şekilde restore edildi. Gö-
rülmesi gereken tarihi yapılardan biri olan konak, Havran 
Cumhuriyet Caddesi’nde bulunuyor.
  Havran Mezarlığı, içerisinde bulunan mezar taşlarının 
tarih bakımından eskiliği kadar, süslemeleri ve metin-
lerin zenginliği ile dikkat çeker. Havran Mezarlığı’nda 
gezerken kendinizi Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da gibi 
hissedeceksiniz.

Yapmadan Dönmeyin:
Seyit Onbaşı’nın anıtını ziyaret etmeden, Tarihi evleri görmeden

Kent müzesini ziyaret etmeden, Leblebi yemeden
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devam ettiğinizde Osmanlı 
Devleti’nin 1. Dün-
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Son zamanlarda medya ve sosyal medya 
aracılığı ile çok fazla gerekli gereksiz bilginin 
dolaştığını görüyoruz. İşinin ehli olmayan in-
sanlar tarafından gıda takviyeleri bağışıklığı 
güçlendiren gıdalar bilgileri yayılıyor ve her 
yayımlanan bilgiyi doğru kabul edip her otu 
ve gıda takviyesini alma yoluna gidiyoruz. 
Çünkü hiçbirimiz hasta olmak istemiyoruz. 
Maalesef sanayileşmenin gereği bazı tarım 
ürünlerindeki vitamin değerleri azalması 
ve zirai ilaç dediğimiz pestisit miktarlarının 
gıdaların üzerinden uzaklaştırılamaması 
sebebiyle vücudumuzda biriken toksinlerin 
artması bağışıklık sistemimizi negatif yönde 
etkilemiştir.
Peki biz neler yapmalıyız?
Her doktorun dediği gibi sporu hayatımıza 
adapte etmeliyiz. Hiçbir şey yapamasak 
bile günlük yürüyüşümüzü yapmalıyız. Artık 
sosyal medya kanallarında 
bile yürüyüş video-
ları mevcut 
o n l a r-

dan yararlanarak yürüyüşümüzü evde bile 
yapabiliriz.
Sağlıklı diye paylaşılan diyetleri doktoru-
muz ve ya diyetisyenimize sormadan yap-
mamalıyız. Bilinçsiz yapılan diyetler yeni 
hastalıklara ve ya mevcut olan hastalıkların 
alevlenmesine, aşırı kilo kaybı veya kilo alımı 
sebebiyle metabolizmamızın bozulması ve 
bunlara bağlı olarak bağışıklığımızın düşme-
sine sebep olabilir. 
Şifalı olarak bilinen otları bilinçsizce tüket-
memeliyiz. Unutmayalım ki ilaç ve zehir 
arasında çok ince bir çizgi vardır. Çizginin 
neresinde durduğumuz çok önemli. Bitkisel 
gıdaları ve gıda takviyelerini uzman kontro-
lünde aldığımız sürece hedeflediğimiz sağ-
lıklı yaşama ulaşmada katkı sağlayacaktır.
Karbonhidrat yönünden fakir beslenmeliyiz. 
Yapılan araştırmalar karbonhidrat alırken 

alınan glüten denilen maddenin 
bağırsak geçirgenliğini 

bozduğunu ve 
bu sebeple 

b a ğ ı -
şık-

lık sistemine negatif etki ettiğini göstermiştir. 
Bununla beraber rafine şeker, trans yağ içe-
ren paketli gıdalar ya da ısıl olarak işlenmiş 
etler gibi besinlerin tüketilmesi yine barsak 
geçirgenliğini bozacağından bağışıklık siste-
mini olumsuz etkileyecektir.
Beslenme düzenimize gelirsek kış mevsimi 
hangi sebzeyi pişireceğiz demeyelim çünkü 
çok besleyici sebzelerimiz var. Bizler için çok 
değerli olan probiyotik ve prebiyotik besinle-
rin kaynağını mayalanmış sebzeler oluşturu-
yor. Ev yapımı yoğurt kesinlikle bağışıklığımız 
için önemli.  Buna kış mevsiminde tükettiği-
miz turşular ve tarhana çorbası gibi hazır-
lanmış besinlerdedâhil.Prebiyotik dediğimiz 
maddeleri içeren soğan, sarımsak, pırasa 
alabileceğiniz en güçlü bağışıklık güçlendiri-
cilerdir. Mutlaka yemeklerinize eklemelisiniz. 
C vitamini sadece turunçgillerde değil, koyu 
yeşil yapraklı sebzelerde de yüksek oranda 
bulunur. Domates yok diye üzülmeyelim hem 
evde yapılan domates konserveleri yeterli 
hem de pancar, turp ve ya kırmızılahana gibi 
koyu kırmızı ya da mor besinler onun yerine 
geçebilir.  Çok gündemde olan ve besinleri-
mizde almayı aksattığımız Omega-3 içeren 
besinler çok kıymetlidir. Omega-3 vücudu-

muzda ne kadar çok ise bağışıklığımız o 
kadar güçlüdür. Bu sebeple; balık, ceviz, 

keten tohumu veya chia tohumu bes-
lenmemize eklenmelidir. Özellikle 

keten tohumunu haftalık olarak 
öğütüp kullanırsak bağırsak sağ-

lığımıza da faydalı olacaktır hem 
de yüksek içerikli Omega-3 sa-
yesinde bağışıklığımızıdestek-
leyecektir.
Aynı zamanda beslenmemize 
bolca baharat ekleyerek hem 
sindirimi kolaylaştırırız hem de 
bu besinlerden yararlanma 
oranımız artar. Günlük sumak 
tüketimiz antioksidan kapasite-

miz açışınsan önemlidir. Zerde-
çal, karabiber, çörekotu, kimyon, 

safran, pul biber beslenmemize 
mutlaka eklememiz gereken ba-

haratlardandır.
Bunlara ek olarak bitki çayları da 

bağışıklığımız için çok kıymetli an-
cak çok detaylı bir konu olduğundan 

farklı bir sayıda bitki çayları ile buluş-
mak dileğiyle.

Bağışıklığımızı
Güçlendirmenin Yolları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Dr. Serpil KARA
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