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Kıymetli Hemşehrilerim,

Güzel şehrimizin 20 ilçesinin her birinde yaşayan vatandaşlarımıza; hizmet ve yatırım götürebilmek için var
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nı “Bereket paylaştıkça çoğalır” anlayışıyla; bir yandan
vatandaşlarımızla iç içe yardımlaşma ve dayanışma sağlayarak diğer yandan da Ramazan geleneklerimizi yaşatarak
maneviyatına yakışır şekilde geçirdik.
Şehrimizin; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda
kalkınmayı sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal üretim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli
destekler verip, bu alanda projeler üretmeyi sürdürüyoruz.Arıcılık faaliyetleriyle uğraşan üreticilerimize destekler sağlıyor,
bölgemize Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı’nı kuruyoruz. Yıllık ortalama 800 bin ton çiğ süt üretimiyle, Türkiye’de
3. sırada yer alan Balıkesir çiftçisinin; üretimde daha çok söz sahibi olabilmesi adına süt toplama ve soğutma tankı
dağıtarak sütlerini daha sağlıklı koşullarda toplamalarını sağlıyor, bozulmasının önüne geçiyor ve firmaların tankları
yerine kendilerininkini kullanarak onlara bağlı kalmamalarına imkân sunuyoruz. Coğrafi işaretle tescillenen Balıkesir
Kuzu etinin marka değerini yükseltmek ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla küçük üreticilerimize hibe damızlık koç
desteklerimizi artırıyoruz.
Kadim geçmişiyle çok kültürlü yapısının, verimli ovaları ve bin pınarlı İda’sıyla harmanlandığı Balıkesir’in, gastronomi
potansiyelini ortaya çıkarmak adına;Balıkesir Valiliğimiz, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Balıkesir Ticaret Odamız,
Balıkesir Sanayi Odamız, Balıkesir Ticaret Borsamız, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odamız ile güç birliği içerisinde
‘Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’ni görkemli bir şekilde büyük katılımla gerçekleştirdik.
Geleceğimizin ışığı gençlerin ‘Gençlik Haftası’nı festival ile kutladık. Festival kapsamında gençlerimize özel hazırlanan;
son teknoloji donanımların yer aldığı Dijital Gençlik Merkezi, kaykay, paten ve bisiklet tutkunlarının yıllardır özlemini
çektiği Skate Park, Edremit Gençlik Merkezi ve Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışlarını, gençlerin en sevdiği
sanatçıların konserleriyle yaptık.
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Türkiye’nin en güzel sahillerine ve denizine sahip olan ilçelerden biri olan Erdek’in; önünü tıkayan, uzun yıllardır
süregelen altyapı, üst yapı ve yol sorunu yatırımlarımızla tarihe karıştırıyoruz.
Balıkesir aşkıyla, şehrimizin 20 ilçesinde; altyapısından üstyapısına sağlam ve güçlü bir şehir oluşturma çalışmalarımıza
gece gündüz devam edeceğiz.
www.balikesir.bel.tr
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Tarihi mirasa sahip çıkıp, koruyarak Saat Kulesi’nden Dumlupınar Mahallesi’ne, Zağnos Paşa Camisi Meydanı’ndan
Yeni Çarşı’ya kadar olan yaklaşık 50 bin metrekarelik alan ile Şeyh Lütfullah Camisi ve çevresinde yaptığımız kentsel
tasarım çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.
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BAŞÇEŞME MEZARLIĞI
MANEVİYATINA YAKIŞIR HALE GELDİ
yapılarak üzerine alüminyum
döküm korkuluk imalatı gerçekleştirildi. Mezarlıkta bulunan tüm çeşmelerin pis su ve
temiz su altyapıları yenileyen
Büyükşehir, toplamda 4 bin
500 metre hat döşedi. Mevcut çeşmeler yıkılıp, yerine
135 adet tek tip döküm çeşme
yapılarak hayrat sahiplerinin
isimleri yazıldı.
MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ
KURULDU
Asfalt yolu kaldıran ekipler,
mezarlığın yollarına antik parke taşı döşedi. Dört bir yana;

BAŞKAN YILMAZ:
KADİM BİR ŞEHİR, TARİHİ
YAPILARINA SAHİP ÇIKAR
Her ne kadar 70 yıl önce tescillenmişse
de Başçeşme Mezarlığı’nın çok eski bir
mezarlık olduğunu söyleyen Başkan
Yücel Yılmaz “200-300 yıl öncesinden
de mezarlar bulunuyor. Polis şehitleri-

la girilmesine sınırlama getireceğiz,
mezarlarımızın zarar görmemesi için.
Golf araçlarıyla insanları mezarlıklara
götürecek bir sistem kuracağız.” diye
konuştu.
Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç’in duasının ardından; Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, protokol üyeleri
ve vatandaşlar yenilenen mezarlıkta
incelemelerde bulunarak kabirleri ziyaret etti.
Programa, Başkan Yücel Yılmaz’ın
yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ile Mustafa Canbey,
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan,
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı,
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK
Parti İlçe Başkanları, basın mensupları
ve vatandaşlar katılım gösterdi.

www.balikesir.bel.tr

HER DETAYI DÜŞÜNÜLDÜ
172 bin metrekare alana kurulan mezarlık; elektrikten su
hatlarına, çeşmesinden taşına, morgundan aydınlatmasına, yolundan korkuluklarına
kadar her detayıyla baştan
aşağı yenilendi. İdari binası ve
gasilhanesi yıkılıp günümüz
koşullarında uygun halde yeniden inşa edilen Başçeşme
Mezarlığı’nda giriş takı yıkılıp,
tarihi dokusuna uygun olarak
yeniden yapılarak mermerle
kaplandı. Mezarlığı çevreleyen taş duvarların derzleri
temizlenip, yenileme işlemleri

miz, Balıkesir’in tarihine şahitlik etmiş
yüzlerce insanımız burada yatıyor.
Kadim bir şehir, tarihi yapılarına sahip
çıkar. Biz, bu uğurda şehrimizde tarihi olan her şeyi aslına uygun şekilde
yenileyerek geleceğe taşıyoruz. Karaoğlan ve Aygören Mahalleleri, Saat
Kulesi’nin arkasındaki Kazım Özalp Sokağı baştan aşağıya restore ediyoruz,
Zağnos Paşa Camisi’ne bağlayacağız,
Çamlık’a giden ana yola bağlayacağız.
Şehirdeki bütün türbe ve çeşmelerimizi elden geçiriyoruz. Biz vardık hep
de olacağız. Kadim bir milletiz. Müslüman olduğumuzu bu toprakların her
yerinde hissedeceğimiz; camilerimizi,
türbelerimizi, medreselerimizi ayağa
kaldırmak istiyoruz. Buranın altyapısı, elektronik ve kamera sistemleri
komple yenilendi. Mezarlığa araçlar-
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Başçeşme Mezarlığı,
Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin
yaptığı çalışmalarla
baştan aşağıya
tarihi dokusuna
uygun bir şekilde
yenilendi. Hizmete
alımı gerçekleştirilen
mezarlık,Büyükşehir
Belediyesi tarafından
her bir detayıyla
maneviyatına yakışır
hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 100 binin üzerinde defin
bulunan Başçeşme Mezarlığı’nı, 6 ay gibi kısa bir sürede
baştan aşağıya özenle yenileyerek maneviyatına uygun
hale getirdi. Karesi Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen düzenlemelerin
ardından hizmete alınan Başçeşme Mezarlığı’ndaki çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

çöp kovaları, yönlendirme tabelaları, aydınlatma, ses sistemi ve kamera
sistemi kurulumları gerçekleştirildi.
Vatandaşın defin yerlerini bulmasında
kolaylık sağlayacak mezarlık bilgi sistemi kuruldu ve kiosk montaj işlemi tamamlandı. Peyzaj ve temizlik çalışmaları yapıldı. Mezarlık çevresi yol boyu
asfalt ve kaldırım çalışmaları yapıldı. İki
adet otobüs durağı montajı tamamlandı.
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Gastronomi alanındaki potansiyeliyle son yıllarda ülke çapında öne çıkan
Balıkesir’in lezzetleri, ‘Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali’nde görücüye çıktı.

BALIKESİR KAHVALTISI’NA
GÖRKEMLİ FESTİVAL
30 çeşit ürünüyle göz dolduran “Balıkesir Kahvaltısı” içeriğinde
yer alan ürünler, 2-5 Haziran günleri arasında Avlu’da görkemli
bir şekilde gerçekleştirilen festivalde tanıtıldı. Festivale; ulusal ve
uluslararası camiadan katılım yoğun oldu.

8

Balıkesir” projesi kapsamında düzenlenen “Balıkesir Uluslararası Kahvaltı
Festivali” ile Balıkesir’in birbirinden güzel 30 çeşit ürünüyle hazırlanan kahvaltısı, görücüye çıktı.
HAM MADDESİNDEN
ÜRETİM YERİNE KADAR BALIKESİR
Dünyanın öne çıkan gastronomi şehirlerinde olduğu gibi ham maddesinden üretimine kadar tüm aşamalarının
Balıkesir’de yapıldığı ürünlerin tanıtımı
2-5 Haziran günleri arasında Avlu’da
gerçekleştirildi. Festivalde; yemek
şovlar, ünlü şeflerin panel ve söyleşileri ile yöresel ürünlerin tadımı yapıldı.
51 firma, 10 kooperatif, 16 kuruluş, 2
süt birliğinin yanı sıra; Afyonkarahisar,
Ankara, Yalova, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Kırıkkale, Sakarya, Samsun ve
İzmir’in de misafir şehir olarak katıldığı
festivale Arnavutluk, Hırvatistan, Malta
ve Letonya Büyükelçileri, Hollanda
İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Bosna Hersek Büyükelçiliği
Müsteşarı da katılım sağlayarak
Balıkesir’in ürünlerini deneyimledi.

Balıkesir Kahvaltısı içeriğinde yer alan
ürünler şöyle;
3 Sütlü Balıkesir Beyaz Peyniri, 3 Sütlü Balıkesir Tulumu, Manyas Kelle Peyniri, Sahanda
Ayvalık Saganaki Peyniri, Cevizli, Kekikli, Acı
Biberli, Damla Sakızlı peynirler, Keçi Topak
Peyniri, Gömeç Kirli Hanım Peyniri, Ayvalık
Kırma, Edremit Yeşil Çizik, Edremit Siyah Çe-

virme zeytinleri, erken hasat, soğuk sıkım
en fazla 0,5 asitli kusursuz zeytinyağı,
Karakovan Petek Balı, Kaymak Loruyla
servis edilen Karadut Reçeli, acı biber,
mandalina, zeytin reçelleri, sahanda yumurta veya sızma zeytinyağlı
haşlanmış yumurta, sıcak Ekşi Mayalı Köy Ekmeği, Balıkesir Lokması,
Havran Yağlı Pidesi, Susamlı Patates, Akdeniz Ekmeği, Mihaliç
Peynirli Seferberlik Çöreği,
Fakir Sucuğu, Balya Tereyağı, Manda Kaymağı,
Soka, Cevizli Salçalı
Kahvaltılık Sos, Mevsimlik Söğüş Tabağı, Zeytin Yapraklı Kekikli Çay,
Kasap Sucuğu,
Yumurtalı Kavurma, Bigadiç
Baş Helvasıyla
servis edilen
Itır Otlu/Mercanköşklü
Türk Kahvesi.
www.balikesir.bel.tr
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Kadim geçmişiyle çok kültürlü yapısının, verimli ovaları ve bin pınarlı İda’sıyla
harmanlandığı Balıkesir’in
gastronomi potansiyeli; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney
Marmara Kalkınma Ajansı,
Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası’nın güç
birliğiyle dünya sahnesine çıkıyor. Şehrin öne
çıkan yönlerinin markalaştırılarak bilinirliliğinin sağlanması
amacıyla hayata geçirilen
“Marka
Şehir

ÜNLÜ ŞEFLERDEN LEZZET ŞOVLAR
Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği’nin de destek verdiği
festival sayesinde; son yıllarda gastronomisiyle ülke çapında öne çıkan destinasyonlardan biri olan Balıkesir’in endemik, şehre has
özellik gösteren ürünleri ve onlardan yapılan
birbirinden lezzetli tarifleri tanıtıldı. Türkiye ve
dünya çapında isim yapmış birbirinden başarılı şefler, Balıkesir’in ürünleriyle lezzet şovlar
gerçekleştirdi. Festivalde, Balıkesir Kahvaltısı’nın yanı sıra yöresel lezzetlerden; Balıkesir
Kaymaklısı, Höşmerim, Ayvalık Tostu, Susurluk Tostu, Susurluk Ayranı, Keşkek, Kokoreç,
deniz mahsulleri, mezeler, Mercimek Çorbası,
Etli Çorba, Kazdağı Çorbası, Düğün Çorbası,
Buğday Çorbası, Yağlı Pide, Balıkesir Lokması, Tavuklu Nohutlu Pilav, zeytin, zeytinyağı,
peynir, ekmek ve reçel çeşitleri ikramları da
gerçekleştirildi.
Festivalde; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, tüm stantları ziyaret etti ve basın mensuplarını Balıkesir Kahvaltısı konsepti hakkında bilgilendirdi.
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Ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor’un hazırladığı “Balıkesir Gastronomi Atlası”, seyahat ve yemek
severlerin beğenisine sunuldu. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürünün anlatıldığı eserin
tanıtım toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.
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Son yıllarda her mevsim köy köy, ilçe
ilçe Balıkesir’i gezen ünlü şef, seyyah
ve yazar Ömür Akkor, şehrin gezi
rotaları ile lezzet duraklarını harita
ve çizimlerle ‘Balıkesir Gastronomi
Atlası’nda anlattı. Edremit’ten Susurluk’a, Bigadiç’ten Ayvalık’a, Dursunbey’den Manyas’a karış karış Balıkesir’i işlediği atlasta Akkor; yeme
içme kültürünün, tarihin, görülmesi
gereken yerlerin izini sürdü.
BALIKESİR’İN EŞSİZ
LEZZETLERİNE TAM PUAN
Balıkesir’de lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını
büyük bir yolculuğa çıkaracak kitap;
Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir

Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası
gibi özel bölümler içeriyor. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak
kültürünün gözler önüne serildiği kitabın lansman yemeğinde misafirler
kentin eşsiz lezzetlerini tattı.
“BALIKESİR’İN ZENGİN BİR TAT
YELPAZESİ VAR”
Son iki yılında Balıkesir’e yoğunlaşan
Ömür Akkor, tanıtım toplantısında
“Lezzet yolunda binlerce kilometre
süren seyahatlerimin tecrübesi ile
Balıkesir’in malzeme ve çeşitlilik açısından çok farklı olduğunu gördüm.
Balıkesir’de yediğim kaymakların,
höşmerimin, etin, kuzunun son derece kendine özgü bir tadının oldu-

ğunu ve coğrafyanın yapısına göre
değişen zengin bir tat yelpazesi
sunduğunu söyleyebilirim. Her bir
ilçenin kendine özgü mutfak anlayışını gözlemledim. Örneğin Bigadiç’e
gittiğimde et ve ürünlerinin Havran’a
gittiğimde ise keşkeğin farklılaştığını
gözlemledim. Hepsi ayrı bir zenginlik.” dedi.Balıkesir Ticaret ve Sanayi
Odaları, Güney Marmara Kalkınma
Ajansı, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte el ele vererek bu atlası hazırlamaya başladığını
söyleyen Akkor “Bu fikirden yolara
çıkarak son iki yılda yoğun bir şekilde, özellikle her mevsiminde köylerinin ve ilçelerinin mutfağını deneyimledim.” dedi.

“BALIKESİR’İ ÇOK İYİ ANLATMIŞ”
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir kadim bir şehir ve 20
ilçesi var. 20 ilçesi ancak bu günlerde
bir liderlikle kendini anlatabilme ifade
şeklini bulabiliyor. Bu yüzden Ömür
beye çok teşekkür ediyoruz. Çünkü

20 ilçemizdeki o medeniyetle birlikte
gelen mutfağı çok güzel anlatmış. Biz bugün kitabı
elimize aldığımızda
gerçekten Balıkesir’i çok iyi anlatmış
ve lezzet atlası olmuş dedik.” şeklinde konuştu.

www.balikesir.bel.tr

ÖMÜR AKKOR’UN KALEMİNDEN
BALIKESİR GASTRONOMİ ATLASI

BALIKESİR TÜRKİYE’DE İLK 5’E
GİRER
Ömür Akkor “Son 2 yıldır Balıkesir’e
çok gidip geliyorum. Bu sefer yemek
yemeye gitmeye başladım. Lokantalara, kasaplara ve buralardan çok
malzeme almaya başladım. Sonradan
fark ettim ki Balıkesir gastronomi konusunda Türkiye’nin ilk 5 ilinin arasına
çok rahat girebilir. Çok kuvvetli. Aynı
zamanda çok hikâyesi var. Sadece
görmek duymak değil aynı zamanda
maziyi de duymak gerekir. Beni en çok
etkileyen kısım ise, ben gastronomi kitabı yazdım ancak bu kitabı asıl yazma
amacım Balıkesir’deki geleneksel esnaflar. Onlar hala sabah 4 gibi uyanıp
sütünü sağıyor, sağdığı sütten peynirini yapıyor, peynirden höşmerim yapıyor. Bu günlük ritüel her gün devam
ediyor. Bir bakıyorsunuz bütün bu geleneksel esnaf yüz yıllardır geleneksel
teknikle yapılan şekilde işine devam
ediyor, bu çok önemli. Şu an dünyanın
gastronomide aradığı en önemli şey
bir şeyi kendin üretmen ve elle üretmen. Balıkesir de bu konuda oldukça
kuvvetli. Bu sebeplerden dolayı bu kitabı fazlasıyla hak eden bir ildi.” dedi.
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TARLALARDAKİ ATIKLAR
KUZUYA DÖNÜŞÜYOR
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13 KIRSAL MAHALLEDE
YÜRÜTÜLÜYOR
S.S. Gönen Merkez Tuzakçı
Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde
yer alan 13 kırsal mahallede
“Önder Kadın Çiftçilerle Tarlada Sıfır Atık” kampanyası
başlatan Büyükşehir Belediyesi; tarlalarda oluşan
plastik atıkların ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının doğaya verdiği zararın
önüne geçmek amacıyla
konteynerler yerleştirerek
düzenli olarak boşaltımını
sağlıyor.
500 KİLOGRAM ZİRAİ
ATIĞA 1 TOKLU KUZU
“Tarlada Sıfır Atık” projesiyle; bir yandan tarımsal
atıkların yarattığı çevresel
kirliliğin azalmasını sağla-

yan Büyükşehir Belediyesi
diğer yandan da her 500 kilogram zirai ve tarımsal atık
toplayan kooperatif üyesine, 1 toklu kuzu hediye ederek atıkların toplanmasını
teşvik ediyor ve bölgedeki
çiftçilere sosyo-ekonomik
destek sağlıyor. Böylelikle;
iklim değişikliği ve kuraklığın önlenmesine yönelik olarak tarımsal atıkların
yarattığı çevresel kirliliğin
azaltılması sağlanıyor. 160
kadın ortağı olan Gönen
Merkez Hasanbey Tuzakçı
Tarımsal Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var, 2018
yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın hayata
geçirdiği “Sıfır Atık” projesini“Tarlada Sıfır Atık” olarak
uyarladıklarını söyledi.

“TARLALARDA ATIKLAR DEĞİL,
KUZULAR GEZSİN”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve
Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte
13 köye önder kadın çiftçi seçerek
bu köylere konteynerler yerleştirdiklerini belirten Var “Bu köylerde aktif olarak devam eden proje
kapsamında; 3 bin 400 kilogram
zirai ve tarımsal atık toplandı. İlk
dağıtımımızı Büyükşehir Belediye
Başkanımız Yücel Yılmaz’ın katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Konteynerimizin olmadığı köylerden de çok
fazla talep gelmeye başladı. Kadınlarımız projeye çok sahip çıkıyor.
Coğrafi İşaretli Balıkesir Kuzusunu
yaygınlaştırmak ve tarlalardaki atığın önüne geçmek amacıyla yaptığımız proje çok güzel ilerliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanımızın
bizlere verdiği destekle projemizi
daha da yaygınlaştıracağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.
SIFIR ATIK BİLİNCİ OLUŞUYOR
Önder Kadın Çiftçi olarak köylerde
sıfır atık konusunda bilinç oluşturduklarını ifade eden Tuzakçı Köyü’nden Nadire Çakır, küçük-büyük
herkesin kampanyaya destek olmaya başladığını söyleyerek “Biz,

çiftçiler olarak toprağa ve hayvana
önem verdiğimiz için bu proje bizi
heyecanlandırdı. Bizlere, Sıfır Atık
projesinde yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve Kent Konseyi’ne teşekkür
ediyorum. Onların sayesinde çöp
konteynerleri bizim köylerimize
geldi ve bizler de birer kadın çiftçi
olarak bunların başında yer alıyoruz ve diğer arkadaşlarımıza örnek
olmaya çalışıyoruz.” dedi.
HEM ÇEVREYE HEM DE
KADIN ÜRETİCİYE FAYDA
Bostancı Köyü’nden Nilgün Üsküp
de “Önder Kadın Çiftçi” projesini
duyduklarında hemen dâhil olmak
istediklerini belirterek “Çevremizde çok ekim alanı olduğu için zirai ilaç atıkları ve sifonlar var. Biz,
bunları değerlendirmek istedik.
Tarlada Sıfır Atık projesi kapsamında bütün atıklarımızı konteynerlere
dolduruyoruz. Her 500 kilogram
atığa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir toklu kuzu veriliyor. Bizler için iyi bir proje oldu.
Hem atıklarımız çevreyi kirletmiyor
hem de bize fayda sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

www.balikesir.bel.tr
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Büyükşehir
Belediyesi doğa
dostu, sürdürülebilir
tarım için önemli
bir adım atarak
S.S. Gönen Merkez
Tuzakçı Hasanbey
Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi ile
birlikte “Tarlada
Sıfır Atık” projesini
başlattı. Bu
kapsamda zirai
ve tarımsal atık
toplayan kooperatif
üyesi kadınlara,
her 500 kilogram
başına Büyükşehir
tarafından bir
toklu kuzu hediye
edilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam
ediyor. S.S. Gönen Merkez
Tuzakçı Hasanbey Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi ile iş
birliğinde “Tarlada Sıfır Atık”
projesini hayata geçiren Büyükşehir ve kooperatif, tohumdan hasada kadar geçen sürede meydana gelen
zirai ve tarımsal atıklar ile
atık plastiklerin geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor. Kooperatif bünyesinde
bulunan 13 köyde hayata
geçirilen “Tarlada Sıfır Atık”
projesi kapsamında; zirai ve
tarımsal atık toplayan kooperatif üyelerine, her 500
kilogram başına Büyükşehir Belediyesi tarafından bir
toklu kuzu hediye edilecek.
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BÜYÜKŞEHİR,
SÜT ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜNÜ
GÜLDÜRDÜ
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Gönen’de üreticilere damızlık koç hibe eden Başkan Yücel Yılmaz, dağıtılan koçlar sayesinde
Balıkesir Kuzusunun popülasyonun artacağını, coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuna yurt içi ve yurt
dışından gelen taleplerin karşılanabileceğini söyledi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; küçük üreticiyi destekleyen, bölgedeki
tarımsal çeşitliliği artıran yatırım ve
projelerini sürdürüyor. Coğrafi işaretle
tescillenen Balıkesir Kuzu etinin marka değerini yükseltmek amacıyla hibe
damızlık koç desteklerini artırarak devam eden Büyükşehir Belediyesi; Gönen’de, Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın da katılımıyla koç dağıtım töreni düzenledi. Tören ile birlikte;
Balya, Dursunbey, Gönen, Kepsut ve
Manyas ilçelerindeki üreticilere yüz-

de 75 hibeli 154 adet damızlık koçu
teslim eden Büyükşehir Belediyesi,
2020’den bu yana 416 koç desteğinde bulundu.
BEREKETİMİZ BOLLUĞUMUZ
ARTIYOR
Yerel üreticinin desteklenmesine yönelik geliştirilen projelerin Balıkesir
için önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu kaydeden Başkan Yücel Yılmaz
“Bu topraklarda ekip biçen, hayvancılık yapan üreticilerimizin evlatları ‘ben

üreteceğim, çiftçi olacağım’ diyene
kadar desteklerimizi sürdüreceğiz.
Balıkesir’in bu bereketli toprakları,
her bir insanına yüksek seviyede bir
yaşam kalitesini sunabilecek potansiyele sahip. Önemli olan bu potansiyeli
harekete geçirmek. Biz bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu tür işler
yapıldıkça bereket, bolluk artıyor. Biz
her zaman üreticinin yanında olmayı
önemsiyoruz.” dedi.

KALİTELİ ÜRÜN İYİ FİYAT
3 milyon 944 bin lira maliyeti olan 19 süt
tankının süt üreticilerine bereket getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz “Basiretli ve iyi yöneterek kendi firmalarımıza, iş yerlerimize hep beraber sahip çıkmamız lazım. Balıkesir’de gücümüz

çok yüksek. Kooperatiflerimiz; hayvancılıkla ilgili alımda, satımda, yem de süt satımında kaliteyi takip edip, bizim ürünümüz
kaliteli ve şu fiyata veriyoruz diyebilecek
noktada. Şehrin ekonomisini hep yukarıya
kaldırmamız lazım. Şehir ekonomisi güçlü
olunca önümüzde kimse duramaz. Şehrin
ekonomisini güçlendirmek, iç ticareti hızlandırmak ve dışarıdan para girişini artırmamız lazım. Bununla ilgili çok çalışma yapıyoruz.” dedi.
ÜRETİCİLER, FİRMALARA KARŞI
BİRLİKLERİNİ KORUYACAK
Balıkesir’in, Türkiye’nin en güçlü şehri olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz
“Ekonomik olarak bizi yavaşlatan sadece
kendi bakış açımız, olayları kavrayış şeklimiz ve birbirimize karşı tutumumuz. Az olsun, benim olsun devri bitti, hep beraber
hareket etmemiz gerekiyor. Köylümüz bir
araya gelecek, sütünü beraber satacak.
Biz, buna destek olacağız. Firmalara karşı
kendi birlikteliklerini koruyacaklar. Birliklerimiz bu işi organize edecek. En iyi sütü
isteyen firma gelecek, Balıkesir’den sütü
yüksek fiyattan alacak. Yaptığımız çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bereketimizi ve nasibimizi artsın.” diye konuştu.
Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Tarım
İl Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül Belediye
Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, birlik ve kooperatif başkanları ve üyeleriyle
siyasi parti temsilcileri katıldı.

www.balikesir.bel.tr

BALIKESİR KUZUSU TÜRKİYE’YE YETECEK

Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, süt
üreticilerinin ellerini
güçlendirecek
yatırımlarını
sürdürüyor. İhtiyaç
duyulan 12 ilçede;
köy birlikleri ve
kooperatiflere
toplam maliyeti 3
milyon 944 bin lira
eden 19 süt tankı
dağıtan Büyükşehir,
üreticilerin yüzünü
güldürdü. Tanklar
sayesinde üreticiler;
sütlerini daha
sağlıklı koşullarda
toplayarak
bozulmasının
önüne geçecek
ve firmaların
tankları yerine
kendilerininkini
kullanarak onlara
bağlı kalmayacak.

Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir
ekonomisini canlandırmak üzere tarımsal
üretim ile hayvancılık faaliyetlerine önemli
destekler veren Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama 800 bin ton çiğ süt üretimiyle Türkiye’de 3. sırada yer alan Balıkesir
çiftçisinin, üretimde daha çok söz sahibi
olabilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan
Hayvan Pazarında gerçekleştirilen törenle;
Altıeylül, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Havran, Kepsut, Karesi, Manyas,
İvrindi Sındırgı ve Susurluk’ta faaliyet gösteren köy birlikleri ile kooperatiflere farklı
ölçü ve ebatlarda 19 soğutmalı süt tankı
teslim edildi.
“Sağlıklı Süt” projesi kapsamında bugüne
kadar 60 adet süt soğutma tankını üreticiyle buluşturan Büyükşehir, üreticilerin
elini güçlendiriyor. Süt tankları sayesinde
hem sütlerin soğutularak daha sağlıklı olması hem de üreticinin eline daha fazla
para geçmesi sağlanıyor. Süt tankı kendisine ait olduğu için de bir firmaya bağlı
kalmak zorunda olmayan üretici böylelikle
daha çok firma ile pazarlık ederek kazancını artırabilecek.
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KAZDAĞLARI’NA
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
BAL ORMANI

BBB’NİN ANA ARILARI
YENİ EVLERİNE UÇTU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana
Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde
üretilen ana arılar, yeni evlerine uçtular.
Geçtiğimiz yıl 5 bin adet ana arı dağıtımı
yapan merkez, bu yıl 9 bin ana arı dağıtımı
yapmayı hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit
Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen
ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan
Bal Ormanı, Edremit Kazdağları’nda Dereli mevkiinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından
kuruluyor. 2 bin dekar alan üzerinde uygulanacak Bal Ormanı Projesi kapsamında Büyükşehir
Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Çiftçi
Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yetiştirilen 120 bin adet tıbbi
ve aromatik bitki ve arı bitkisinin dikimi gerçekleştiriliyor.
Bitki dikimleri Büyükşehir ekipleri ve üniversite öğrencileri tarafından yapılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin
en büyük Bal Ormanı’nı şehre kazandırmaya
hazırlanıyor. Kazdağları’nda Dereli mevkiinde
yapılacak olan Bal Ormanı için bitki dikim
çalışmaları başladı.

ŞEHİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI
Bal Ormanı’nın kurulacağı alanda; arıcıların kullanabilmesi
için yürüyüş ve dinlenme alanları, arı yetiştirme alanları,
apiterapi merkezi ve arıcılık eğitimlerinin verileceği eğitim
merkezi yapılacak. Türkiye’ye örnek olacak projeyle; Balıkesir’de arıcılığın geliştirilerek bal üretiminin ve kalitesinin
artırılması bununla birlikte üreticilerin daha çok kazanıp
şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.
Bal Ormanı’ndaki çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

www.balikesir.bel.tr

BALIKESİR ARICILIK İÇİN ÇOK
UYGUN
Kazdağları’ndan Kapı Dağı ve
Madra Dağı’na kadar çok fazla
iklim değişikliği yaşandığı için Balıkesir’in florası çok zengin olduğuna dikkat çeken Başkan Akça,
bu sayede çok çeşitli balların üretilebildiğini belirtti. Başkan Akça
“Muğla, Trabzon, Bingöl, Erzincan
ve Erzurum balları da çok kıymetli
ama buralarda flora ve iklim çeşitliliği olmadığı için birkaç tip bal
var. Balıkesir’de ise; ıhlamur, kestane, hayıt, çiçek, karaçaltı, meşe
balı gibi birçok çeşitli ballarımız
var. Yıllık 3 bin 200 ton bal üretimiyle Türkiye’de 7. sıradayız. Kaliteli ve doğal balımız ile üretim olarak daha üst sıralara çıkacağımıza
inanıyorum.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 50
dönümlük arazide kurulan olan Ana Arı ve
Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde üretilen
ana arılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından
çiftçilere hibe olarak verildi. Yaklaşık 500
kovan ile ana arı üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan
Akça, geçen yıl yüzük şeklinde 10’ar adet
olarak toplam 5 bin adet ana arıyı ücretsiz
olarak dağıttıkları bu yıl da hedeflerinin 9
bin adet olduğunu açıkladı.

FONDAN ŞEKER MAKİNESİ
MÜJDESİ
9 bin adet ana arının 10’ar 10’ar
900 kişiye verilmiş olacağının altını çizen Başkan Akça “Bin 300
kişinin destekleme aldığını varsayarak hemen hemen bütün arıcılarımızı biz ana arı olarak desteklemiş oluyoruz. Başkanımız Yücel
Yılmaz’ın bizlere verdiği ‘çiftçilerimizi her zaman destekleyin’ talimatını yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 2 bin arı kovanı
dağıttık. Bu yılda 2 bin 500 kovan
dağıtacağız inşallah. Geçen yıl
yine arı yemi verdik. Bu yıl da fondan şeker makinesi alıyoruz. Bu
sayede üreticilerimize daha ucuz
fondan şekeri üretmelerini sağlayacağız. Arıcılarımızın konakladıkları arazilerin düzlenmesinden
tutunda bir çok alanda entegre
bir şekilde desteklemeye devam
edeceğiz.” dedi.
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Büyükşehir, Balıkesir’i Türkiye’nin tıbbi aromatik bitki üretim üssü haline getirecek

90 BİN AROMATİK BİTKİ
TOPRAKLA BULUŞACAK
Üreticilerle alım garantili “Tarımsal
Üretim Sözleşmesi” imzalayan
Büyükşehir; 6 ilçeden 16 üreticiye,
90 bin fide desteğinde bulunarak
girdi maliyetleri düşürecek, satış
problemi ortadan kaldıracak ve
ekimden hasadına kadar uzman
desteği sağlayacak. Fideler,
önümüzdeki günlerde Büyükşehir
desteğiyle toprakla buluşacak.

Yücel Yılmaz başkanlığındaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği alım garantili sözleşmeli
tarım modeli ile küçük üreticiyi destekleyecek. Büyükşehir Belediyesi,
çiftçileri katma değeri yüksek ürünler
üretmesi konusunda teşvik etmeye
devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan
“Sözleşmeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarımı 2022” projesine müracaat
ederek hibe desteği almaya hak kazanan üreticilerle alım garantili “Tarımsal Üretim Sözleşmesi” imzalayan
Büyükşehir Belediyesi eliyle, Balıkesir’de aromatik bitki ekimi artırılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi
Başkanlığı; traktör kazalarının önüne
geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör
dağıtmaya devam ediyor. Dağıtıma ilk
olarak İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nden başlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını Susurluk ilçesinde
de devam ettirdi. Bir yandan traktörlere reflektörleri takan Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da kullanımının
önemi konusunda çiftçileri bilgilendirdi.

REFLEKTÖR DAĞITIMI
DEVAM EDECEK
Ulaşım Denetleme Şube Müdürü Orhan Balatlı; geceleri etkin bir ışıklandırma sistemi sağladıkları için, kazaları
önemli oranda azaltmaya imkân sunan reflektörlerin dağıtımını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
talimatıyla tüm ilçelerde gerçekleştireceklerini belirtti. 66 bin 737 adet traktör sayısıyla Türkiye’de 5. sırada olan
Balıkesir’de, çiftçilerin reflektör kullanmasının teşvik edilmesinin çok önemli
olduğunu vurgulayan Balatlı, özellikle
çiftçi güvenliği konusunda; trafikte,

trafik görüşünde ve görünürlüğü artırma konusunda reflektör uygulaması
yaptıklarını söyledi.
ÇİFTÇİLER MEMNUN
Reflektör dağıtımı sayesinde kazaların
en aza ineceğini ifade eden çiftçiler
“Sabaha karşı ve gece yola çıktığımızda reflektörlerin çok faydası oluyor.
Arkadan gelen araçların bizi görmesini sağlıyor. Böyle bir uygulama yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’a teşekkür ederim.” diye
konuştu.

www.balikesir.bel.tr

UÇUCU YAĞ VE BİTKİ ÇAYI
ÜRETİLECEK
Proje kapsamında; Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Burhaniye’de
faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) üretilen
Anadolu Adaçayı, Itır, Biberiye, Ekinezya ve Tıbbi Naneden oluşan 90
bin fide; 6 ilçeden 16 üreticiye, yüzde
75 hibe desteğiyle teslim edildi. Proje
kapsamında üretim yapan çiftçilerin
ürünleri BAÇEM tarafından satın alınarak uçucu yağ ve kurutulmuş bitki
çayı üretimi yapılacak. 2 etap olarak
imzalanan proje kapsamında sonbaharda 15 üreticiye daha fide desteğinde bulunulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi;
İvrindi Gökçeyazı Mahallesi’nin
ardından Susurluk’ta da
çiftçilere, reflektör dağıtmaya
devam ediyor. Traktör
kazalarının önüne geçmek ve
can kayıplarını en aza indirmek
amacıyla yapılan dağıtım tüm
ilçelerde devam edecek.
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SATIŞ PROBLEMİ
ORTADAN KALKACAK
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir kırsalında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin; daha kaliteli ve pazar beklentisine uygun üretiminin yapılması,
kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ile kırsal kalkınmayı
sağlamak için “Sözleşmeli Üretim Modeli”ni uygulamaya aldı. Büyükşehir

Belediyesi’nin ilk defa uygulamaya
aldığı “Sözleşmeli Üretim Modeli” ile
üreticilerin tarımsal girdi maliyetleri
düşecek, ürün satış problemi ortadan kalkacak ve uzmanlar tarafından
ekimden hasadına kadar üreticiye
destek sağlanacak. Böylelikle üretici; verimli ve kaliteli ürün elde ederek
gelir artışı sağlayacak.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
TRAKTÖRÜ OLAN
ÇİFTÇİLERE
REFLEKTÖR DESTEĞİ
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Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden
BASKİ, şehrin dört bir yanında
yatırımlarını sürdürüyor. Balıkesir’e
kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti
sağlamak amacıyla birçok projeyi
hayata geçiren BASKİ, aynı anda
birçok farklı noktada çalışmalarını
sürdürüyor.
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Şehrin dört bir yanında temiz, planlı ve
kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı
ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları
ile entegre su projeleri yatırımlarına
büyük önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), tarafından hazırlanan projeler ve hayata geçirilen yatırımlarla
şehrin suyu en verimli şekilde yönetiliyor. İçmesuyu tesislerinden atıksu
arıtma tesislerine, içmesuyu şebeke
hatlarından kanalizasyon şebeke hatlarına, içmesuyu depolarından tarımsal sulama kanallarına kadar birçok
hizmet sağlayan BASKİ, devam eden
işlerini aralıksız sürdürüyor.

İVRİNDİ’NİN
SU SORUNU KALMAYACAK
Hem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu
hem de sağlam bir altyapı hizmeti sunmak için İvrindi İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı yapımına devam eden
BASKİ; 1972 yılında yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon
ile içme suyu hatlarını yeniliyor. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan projenin yüzde 72’sini tamamlayan ekipler,
proje kapsamında; 43 bin 93 metre
içmesuyu hattı, 41 bin 735 metre kanalizasyon hattı, bin 200 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 86 bin
28 metre şebeke hattı rehabilite edecek. Ayrıca İvrindi ilçe merkezine; atık
su terfi merkezi, Yağlılar Mahallesi su
temini için içmesuyu terfi merkezi, bin
300 abone bağlantısı, bin 350 parsel
bacası ve 80 ızgara bağlantısı yapılacak. 30 bin kişiye hitap edecek proje
tamamlandığında, İvrindi’nin su sorunu
kalmayacak.

ERDEK KÖRFEZİ
KİRLİLİKTEN KURTULACAK
Erdek’i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüme
getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek olan yaklaşık 78 milyon liraya mal
olacak 62 bin 750 kişi kapasiteli Erdek
Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
İleri Biyolojik Arıtma Prosesi ile inşa
edilen atıksu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır
yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık
su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Erdek Körfezi’ni kirlilikten
kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi’nde kirliliğe neden olan unsurlar da ortadan kaldırılacak. Toplam
61 bin 300 metre kanalizasyon şebeke
ve terfi hatları, 2 bin adet parsel bacası, 5 adet paket tip terfi merkezi ile ileri
biyolojik arıtım prosesine sahip Erdek
Atıksu Arıtma Tesisi kapsamında işin
yüzde 26’sı tamamlandı.

BANDIRMA’DA DERİN DEŞARJ
ORTADAN KALKIYOR
Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve
kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin
toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi’nde “Bandırma Entegre
Su Projesi” kapsamında; 173 bin kişi kapasiteli
ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi
istasyonu, koku giderim üniteleri, online takip için SCADA sistemleri, 6 bin 90 kilometre
uzunluğunda kanalizasyon kolektör hatları,
28.8 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2
adet 5 bin metreküp hacimli içmesuyu deposu, bir adet 10 bin metreküp hacimli içmesuyu
deposu, 7.5 kilometre uzunluğunda içmesuyu
isale hattı, içmesuyu terfi istasyonu inşa ediliyor. Bandırma’da derin deşarjı ortadan kaldırarak Bandırma Körfezini daha sağlıklı bir hale
getirecek aynı zamanda sağlıklı içme suyunu
kesintisiz olarak tüm vatandaşlara sağlamak
amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.
İLÇELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gömeç’te, sık sık arıza meydana gelen hatlarda içmesuyu kesintilerinin önüne geçmek
amacıyla Gömeç İlçe Merkezi ile Karaağaç
Mahallesi İçmesuyu İletim Hattı yapımına başlayan BASKİ; toplamda 9 bin 917 metre içmesuyu şebeke hattı ve 1.000 metreküplük
içmesuyu deposu imalatı yapacak. Marmara
İlçesi Çınarlı ve Asmalı Mahalleleri İçmesuyu
Deposu İnşaatı İşinin yüzde 95’ini tamamlayan ekipler, kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak. Ayvalık İlçesi Şirinkent Mahallesi
Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşine
devam eden BASKİ; 3 bin 169 metre kanalizasyon ve kollektör şebeke hattının yapımının 822 metresi yapılarak işin yüzde 30’unu
tamamladı.

www.balikesir.bel.tr

BASKİ, ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA
ÇALIŞIYOR
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Balıkesir şehir merkezinde yaklaşık 50 bin metrekarelik
alanda meydan düzenleme, sokak sağlıklaştırma
ve cephe iyileştirme çalışmaları yürüten Büyükşehir
Belediyesi; Zağnos Paşa Camisi ve Şeyh Lütfullah Camisi
meydanlarının düzenleme çalışmaları ile Kazım Özalp
Sokak’taki tarihi binaların restorasyonlarını tamamlıyor.
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Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak
yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Saat Kulesi’nden Dumlupınar
Mahallesi’ne, Zağnos Paşa Camisi
Meydanı’ndan Yeni Çarşı’ya kadar
olan yaklaşık 50 bin metrekarelik alan
ile Şeyh Lütfullah Camisi ve çevresinde sürdürdüğü kentsel tasarım çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
ile devam eden düzenleme ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Zağnos
Paşa Cami ikinci etap meydan düzenleme, Şeyh Lütfullah Camisi çevre
düzenleme çalışmasını sürdüren Büyükşehir, Dumlupınar Mahallesi Kazım
Özalp Sokak’ta 8 tescilli binanın restorasyonunu tamamlarken 11 binanın
ise restorasyonuna devam ediyor.
Proje tamamlandığında Çamlık Rekreasyon Alanı, Dumlupınar Mahallesi,
Zağnos Paşa Camisi ile meydanı ve
Yeni Çarşı birbirine entegre bir hale
gelerek ziyaretçilerin eski Balıkesir’i
deneyimleyebileceği bir tarih koridoru oluşturulacak.
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BÖLGE YENİ BİR KİMLİK
KAZANIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle başlattığı sokak sağlıklaştırma
ve çevre düzenlemeleri çalışmaları
kapsamında; 1429 yılında inşa edilen
ve 1907 yılında yenilenerek günümüzdeki halini alan Şeyh Lütfullah Camisi’nin bitişiğindeki binanın yıkımıyla
bölgeye geniş bir meydan kazandırıyor. Aynı proje kapsamında; 1461 yılında inşa edilen ve 1902 yılında yenilenerek günümüzdeki görünümüne
kavuşan Zağnos Paşa Camisi 1. ve 2.

kısım meydan düzenleme çalışmalarını yürüten ekipler, bölgedeki binaların
dış cephelerinde meydanın ruhuna
uygun bir şekilde düzenlemeler yapıyor. Hasanbaba Çarşısı’nın cephe
kaplamalarıyla işe koyulan ekipler;
karmaşıklığa ve görüntü kirliliğine neden olan tabelaları tek tip tabelaya
dönüştürerek bölgeye yeni bir kimlik
kazandırıyor.
“BAKANLIK HER ZAMAN
YANIMIZDA”
2020 yılının Aralık ayında Balıkesir’i
ziyaret eden ve Zağnos Paşa Camisi’nin 1. etabında yürütülen çalışmaları
inceleyerek bahçeye ilk yeni ağacı diken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Balıkesir’den desteklerini esirgemiyor.
Bakan Kurum’un, Balıkesir’i ziyaret
ettiğinde ‘Neye ihtiyacınız varsa bize
söyleyin. Biz, Bakanlık olarak bu tür
çalışmaları önemsiyoruz ve her zaman yanınızdayız.’ dediğini yineleyen Başkan Yılmaz “Bakanımız Murat
Kurum, İller Bankası’ndan bize sağladığı destek ile proje alanlarındaki
kamulaştırmaları tamamlayıp sokak
sağlıklaştırma çalışmalarına başladık.
Bakanlığımızın sağladığı desteklerle,
Zağnos Paşa Camisi, Şeyh Lütfullah
Camisi meydan düzenleme çalışmalarında ve Balıkesir’in en eski yerleşim
yerlerinden olan Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Sokağındaki yıkılmaya
yüz tutmuş tarihi binaların restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Murat
Kurum bakanımıza bize verdiği desteklerden dolayı Balıkesir halkı adına
çok teşekkür ederim.” açıklamasında
bulundu.

GÜVENLİ VE KONFORLU TATİLİN MERKEZİ
BALIKESİR SAHİLLERİ
Maviyle yeşilin kucaklaştığı Ege ve Marmara Denizlerine kıyısı olan Balıkesir sahilleri, Büyükşehir
Belediyesi eliyle güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin; sahil yolları ve plajlarda gerçekleştirdiği
çalışmalarla Balıkesir sahilleri, güvenli ve konforlu tatilin merkezi olarak gözdeliğini koruyor.
Temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla dünyanın en güzel sahillerini
bünyesinde barındıran Balıkesir’in
291 kilometrelik kıyı şeridi üzerinde
yer alan plajları, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği; rutin
bakım, onarım, temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarıyla turistlerin
gözdesi olmayı sürdürüyor. Başkan
Yücel Yılmaz’ın göreve gelmesinin
ardından verdiği talimatlar doğrultusunda kıyı şeridinde hummalı bir
şekilde çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi; sahil yollarının doğal güzelliğini koruyarak yürüyüş
yolları, bisiklet yolları, yeşil alanlar

ve spor sahaları kazandırıyor. Vatandaşların aktif kullanımıyla canlanan sosyal birer yaşam alanı olarak
yeniden tasarlanan sahil şeritleri,
yaz nüfusu 3 milyonu aşan Balıkesir’in ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor.
GÜVENLİ VE KONFORLU
TATİL İMKÂNI
Eşsiz deniziyle özellikle yerli turistin
vazgeçilmezi olan Balıkesir sahillerinde sezon öncesi kum eleme ve
detaylı kıyı temizliği gerçekleştiren
Büyükşehir Belediyesi, sezonun
gelmesiyle de giyinme, duş ve tuvalet kabinleri ile iskele kurulum-

larını da tamamladı. Her yıl olduğu
gibi bu yılda kendi sorumluluğundaki plajlarda cankurtaran hizmet
vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi; plajlarda güvenlik ve kaliteyi artırarak ziyaretçilerine daha
konforlu bir tatil imkânı sunuyor.
Bu çalışmalar doğrultusunda Mavi
Bayrak sayısında ülkede 5. sıradaki
yerini koruyan Balıkesir’de, önümüzdeki yıllarda bu sayının daha
da artması için Büyükşehir Belediyesi, yaz kış çalışmalarını sürdürüyor.

www.balikesir.bel.tr

BALIKESİR’DE
YÜZLERCE YILLIK
TARİH KORİDORU
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Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın
talimatıyla merkezde
görev yapan 160
Büyükşehir personeli,
Erdek’teki çalışmaları
yaz sezonuna kadar
tamamlamak için
görevlendirildi.
Erdek; altyapısından
üst yapısına
kadar Büyükşehir
Belediyesi’nin özenli
çalışmalarıyla
Balıkesir’in parlayan
yıldızı olacak.

Göreve geldiği günden bu yana her ilçeye
hak ettiği hizmet ve yatırımı ulaştırma gayretiyle çalışmalarına yön veren Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz;
Erdek’i, Büyükşehir eliyle dönüştürüp, geliştirmek için kolları sıvadı. Türkiye’nin en güzel
sahillerine ve denizine sahip olan ilçelerden
biri olan Erdek’in; önünü tıkayan, uzun yıllardır süregelen altyapı, üst yapı ve yol sorunu,
Büyükşehir tarafından yapılan yatırımlar sayesinde tarihe karışacak.
160 PERSONEL ERDEK’İ
YAZ SEZONUNUN İNCİSİ YAPACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
talimatıyla; Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Kent Estetiği,
Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlıklarına bağlı 160 personel, bir
süreliğine tamamen Erdek için görevlendirildi. İşler tamamlanana kadar ilçede çalışacak
olan Büyükşehir personeli; özenli ve hızlı bir
şekilde çalışmalarını gerçekleştirerek Erdek’i
yaz sezonunun incisi yapacak.
TURİZM POTANSİYELİ ARTIYOR
Erdek Limanı’nda gemilere yük taşıyan
TIR’ların trafiği olumsuz etkilememesi için

yeni TIR otoparkı yapan ekipler mevcut terminali de sil baştan yenileyerek tuvaletten
mescide kadar her yeri modern ve temiz
hale getirdi. Bölgenin turizm potansiyelini
yükseltmek ve konforunu artırmak amacıyla Erdek’in; Çakıl, Şahinburgaz, Ocaklar,
Ballıpınar, Ormanlı, Turan, Narlı Mahallelerini
sahil şeridi düzenleme çalışmaları yapılması
için programa aldı.
ERDEK SİL BAŞTAN
İlçe genelinde birçok noktada çalışmalarını
sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına,
parke ve taş kaplamalarından, aydınlatma,
sahil ve meydan düzenlemelerine, semt
spor sahalarından oyun gruplarına kadar
her yere dokunuyor. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan
halk plajlarında duş, soyunma kabini gibi
hizmetler de tamamen ücretsiz olarak halkın
kullanımına sunuluyor.
KİRLİĞE VE KÖTÜ KOKUYA SON
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki
BASKİ tarafından yaklaşık 100 milyon liralık
maliyeti olan Erdek Kanalizasyon ve Atıksu
Artıma Projesi’nde de çalışmaların yüzde

26’sı tamamlandı. Yıllardır derin deniz
deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Erdek Körfezi’ndeki kirlilik bu proje sayesinde son
bulacak. 66 milyonluk liralık maliyetle
kurulan 62 bin 750 kişi kapasiteli ileri
biyolojik atıksu arıtma tesisi ise hem
Erdek Körfezi’ni kirlilikten koruyacak
hem de insanı rahatsız eden kötü
kokuları bitirecek. BASKİ su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz
içme suyunun sağlanmasına yönelik

içme suyu şebeke hatları ve entegre
su projeleri ile Bandırma ve Erdek bölgesinde önemli adımlar atıyor.
ERDEK YAZIN TOZDAN KIŞIN
ÇAMURDAN KURTULACAK
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin çalışmaları, ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli bir şekilde yürüttüklerini ifade
eden Başkan Yılmaz, birçok çalışmayı

bu yaza tamamlamış olacaklarını ifade
etti. Erdek’i yazın tozdan kışın da çamurdan kurtarmak amacıyla yoğun bir
mesai harcadıklarını belirten Başkan
Yılmaz, ekiplerin ilçede ot temizliğinden bordür boyamasına, yolların yıkanmasından asfalt serimine, alt yapı
çalışmalarından sahil düzenlemesine
kadar Büyükşehir olarak Erdek’in her
şeyiyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

www.balikesir.bel.tr
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ERDEK,
BÜYÜKŞEHİR ELİYLE
GÜZELLEŞİYOR
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DÜNYA, ROTAYI
BALIKESİR’E ÇEVİRDİ
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HAFTADA 3 UÇUŞ
Almanya uçuşları SunExspres ve Corendon Havayolları ile haftada 3 uçuşla hizmete giriyor. Uçuşlar, 23 Haziran
2022 tarihi saat 13.30 itibariyle Düsseldorf’tan Sun Exspres Hava Yollarına ait
uçağın Koca Seyit Havalimanı’na inmesiyle başladı.
“AENEAS KÜLTÜR ROTASI”
Özellikle Avrupa Komisyonu tarafından
verilen, teması “Sağlık ve Esenlik Turizmi” olarak belirlenen seçkin destinasyon ödülü olan EDEN (EuropeanDestinations of Excellence) unvanını 2020
yılından itibaren ülkemiz adına temsile
hak kazanan Balıkesir, Türkiye’den başlayan ve Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından ilk deniz rotası olarak
onaylanan “Aeneas Kültür Rotası” Avrupalı turistlerin tatil için seçtiği destinasyon olmak adına gösterilen büyük
gayretlerin karşılığını almaya başlıyor.

CENNET SARIMSAKLI’YA
YAKIŞIR TERMİNAL
Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi kapsamında modern bir yüze kavuşturduğu
otobüs terminallerine Ayvalık Sarımsaklı’yı da ekledi. Terminal, milyonlarca yerli ve yabancı turisti; güvenli,
modern, konforlu ve teknolojik donanımlarıyla karşılamaya hazır.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Sarımsaklı Otobüs Terminali’ni
baştan aşağıya yenileyerek hizmete
açtı. Milyonlarca yerli ve yabancı turisti misafir eden, Türkiye’nin misafir
odası olarak da adlandırılan Ayvalık’a
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı altın dokunuşlar şehrin marka değerini
artırmaya devam ediyor. Ayvalık’ın,
Mavi Bayraklı plajlarını tercih ederek
Sarımsaklı Terminali’ni kullanan turistler daha önce karşılaştıkları kullanışsız
ve kötü manzaralı terminal yerine; modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip bir terminal ile karşılaşacak.
Bugüne kadar; Erdek, Altınova, Susurluk, Manyas, Edremit, otogarlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi; Balya,
Bigadiç, Sındırgı, Akçay otobüs terminallerinin de projelerini hazırlayarak
planlamaya aldı.

GÜNLÜK 3 BİNDEN FAZLA
YOLCU KAPASİTESİ
Ayvalık Sarımsaklı Otobüs Terminali,
yapılan düzenlemeler sayesinde yazkış 150 araç ile ortalama günlük 3 bin
vatandaşa hizmet verecek. 2 bin 530
metrekare arazi içerisinde 288 metrekaresi kapalı alan olarak yeniden inşa
edilen otobüs terminalinde; yazıhaneler, bekleme alanları, market, kafeterya, mescit, engelli vatandaşların
kullanımına uyumlu tuvaletler ve indirme-bindirme peronları bulunuyor.
MODERN VE KONFORLU
TERMİNALLER
Otobüs terminallerinin hancılık kültüründen geldiğini ve sosyal yaşam
alanları olduğunu belirten Balıkesir
Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. Genel Müdürü Atınç Akıncı, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın direktifleriy-

le şehirdeki tüm terminal alanlarının
“Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi
kapsamında modern ve konforlu hale
getirmek için yenileme çalışmalarını
yürüttüklerini söyledi.
ÇİÇEK GİBİ GARAJIMIZ OLDU
Terminal bilet satış noktalarında çalışan görevliler ve vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda ise; “Eski terminalimiz
tabiri yerindeyse çöplük gibiydi. Hiçbir
şey yok. Yolcu ve çalışanlar açısından
hijyenik değildi. Şu anda terminalimiz
çok güzel oldu. Başta Yücel Başkanımıza ve vesile olan herkesten Allah
razı olsun, çok teşekkür ederiz. Her
yer çiçek gibi oldu. Büyükşehir belediyemizin çalışmalarını takdir ediyoruz.
Cennet Sarımsaklı’mıza yakışır bir garaj oldu.” açıklamalarında bulundular.

www.balikesir.bel.tr
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Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin turizm
yatırımlarının ardından
keşfedilmemiş destinasyonlar
arayışında olan dünya, rotayı
Balıkesir’e çevirdi. SunExspres
ve Corendon Havayolları
şirketleri de bu çalışmalara
kayıtsız kalmayarak Koca Seyit
Havalimanı’na uçuşlar başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık Sarımsaklı’dan Edremit Altınoluk’a
kadar Körfez bölgesinde yürüttüğü
mavi bayrak çalışmaları, sahil düzenleme, sağlık turizmi, gastronomi ve
kültürel çalışmaları keşfedilmemiş rotalar arayışında olan dünya turizminin
dikkatini çekti. Yine Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen turizm toplantıları sayesinde turizm
acenteleri Avrupa’dan direkt Körfez’e
gelmenin arayışındayken hava yolları
şirketlerinden müjdeli haber geldi. Balıkesir Valiliği’nin, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin ilgili birimlerinin ve sektörün gayretleriyle gerçekleştirilen irtibatların ilk meyvelerini verdiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz, Avrupa’dan iki
şehirden Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na resmi olarak yurtdışı uçuşlarının
başladığını söyledi.
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BÜYÜKŞEHİR
YANAN EVLERİNİ
YENİDEN İNŞA ETTİ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal belediyecilik örneğine daha imza attı. Gittiği
her ilçede birçok vatandaşın
ihtiyaçlarını karşılayan Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, Edremit Tuzcumurat Mahallesi’nde evleri yanan
Şahin ailesinin evini yeniden sıcak bir yuvaya dönüştürdü. 74
yaşındaki Emin Şahin ile eşi 66
yaşındaki Serpil Şahin’e ait 80
yıllık kerpiç ev geçtiğimiz Şubat
ayında sobadan çıktığı tahmin
edilen yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının
ardından Başkan Yılmaz’ın talimatı üzerine Şahin çifti yeni bir
eve kalıcı olarak yerleştirildi.
Ancak Alzheimer hastası Emin
Şahin’in sürekli olarak evden çıkıp yanan eski evlerine gittiğini
öğrenen Başkan Yılmaz, Emin
amcanın hayatını kolaylaştırmak için yanan evin aynı yerinde yeniden inşa edilerek eşyaların yenilenmesi talimatı verdi.
Bunun üzerine ekipler, evi yıkarak bir buçuk ay gibi kısa bir sürede baştan aşağı yeniledi.
Şahin ailesinin yeni evine misafir olan Başkan Yılmaz “Emin
amcamız ile Serpil teyzemizin

yüzünün yeniden gülmesi bizleri çok mutlu etti. Büyükşehir
Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında oluyor ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yanan evi
yıkıp yeniden inşa ettik. Emin
amcamızı ve Serpil Teyzemizi farklı bir yere yerleştirmiştik
ama Emin amcamız orada yapamadı. Biz de yanan evini yeninden inşa etme kararı aldık.
Çok şükür kısa bir süre önce ev
kullanılabilir hale getirildi. Evin
anahtarını da teslim ettik.
“HAYAL BİLE
EDEMİYORDUK”
Yanan evlerinin yeniden yapılacağını hayal bile edemediğini söyleyen Serpil Şahin “Alzheimer kocamla sokakta kala
kaldık ama Yücel Başkanımız
yardımımıza yetişti, evimizi ve
eşyalarımızı yenilediler. Hepinizden bin kere Allah razı olsun.
Yaptığınız bu hizmet asla unutulmaz. Belediyenin böyle bir
hizmeti yapacağını hiç umut etmiyorduk. Çok şükür sizin yardımlarınız sayesinde yeniden
evimize kavuştuk.” diyerek sevincini paylaştı.

BAŞKAN YÜCEL YILMAZ İLE
ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, 3
kardeşin bisiklet ve
tablet hayallerini
gerçekleştirerek yine
yüzleri güldürdü.
Bisikletlerine kavuşan
kardeşler, mutluluğa
pedal çevirdi.

Balıkesir Karesi İlçesi’ne bağlı Yağcılar Kırsal Mahallesi’nde saha çalışmaları yürüten
Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme
Merkezi (Ne10) ekipleri, 3 kardeşin videoya aldığı mesajlarını, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ulaştırarak hayallerini gerçekleştirmelerini sağladı. Videoda; Akif ve Süleyman Karabat
kardeşler “Yücel Amca mahallede herkesin bisikleti var. Bizim bisikletimiz yok. Bize
vitesli bisiklet alır mısın.” diye rica ederken
kız kardeşleri Beray Karabat ise Başkan
Yılmaz’dan tablet talebinde bulundu. Bu
çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Yücel
Yılmaz, yıllardır bisiklet özlemi çeken Akif
ve Süleyman Karabat bisikletlerine, kız
kardeş Beray’ın ise tabletine kavuşmasını
sağladı. Babaanneleri Şengül Karabat ile

birlikte Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı’na bağlı ekipleri karşılayan çocuklar “Başkanım sen bizi sevindirdin, Allah da seni sevindirsin.” diyerek duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
BAŞKASININ ARKASINDAN
KOŞMAYACAKLAR
Çocukların mutluğuna şahitlik eden Yağcılar Mahallesi Muhtarı Ramazan Bilir “Akif
ve Süleyman’ın bisikleti yoktu. Mahalledeki diğer çocuklarının hepsinin bisikleti var.
Arkadaşlarının bisikletlerinin arkasından
koşturuyorlardı. Sağ olsun Yücel Başkanımız gönderdiği bisikletlerle çocukların
yüzünü güldürdü. Çok duygulandım, Allah
razı olsun, teşekkür ederiz.” dedi.

www.balikesir.bel.tr
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem evi hem
de yüreği yanan Şahin ailesinin yeni evlerine konuk oldu. Yanan
evlerinin yeniden inşa edilebileceğini hayal bile edemediğini
söyleyen 66 yaşındaki Serpil Şahin “Alzheimer hastası kocamla
sokakta kala kaldık ama Yücel Başkanımız yardımımıza yetişti,
evimizi ve eşyalarımızı yeniledi.” diyerek sevincini paylaştı.
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100 akülü sandalye, 100 bin kişilik yemek, 60 bin koli, 150 bin kişiyle temas

BAŞKAN YILMAZ
GİDİLMEDİK İLÇE SIKILMADIK EL BIRAKMADI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Ramazan süresince 100 bin kişilik
yemek dağıtırken yaklaşık 3 bin
900 personelle 60 bin koliyi,
100 akülü tekerlekli sandalyeyi
ihtiyaç sahiplerinin kapılarına
kadar ulaştırdı. Başkan Yücel
Yılmaz ise; yaklaşık 150 bin kişi ile
temas ederek her akşam orucunu
vatandaş sofrasında açıp gönüllere
dokundu.
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38 BİN 648 HANENİN
KAPISI ÇALINDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sosyal belediyeciliği yine ön planda tutarak Balıkesir’de örnek bir Ramazan
Ayı’nın geçirilmesini sağladı. 1300 araç
ile şehrin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşan 3 bin 900 personel,
yaklaşık 60 bin koliyi, 15 bin çocuk
kıyafetini ihtiyaç sahiplerinin kapısına
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kadar ulaştırdı. Şehir Araştırmaları ve
Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne (Ne10)
bağlı saha birimleri Ramazan süresince 38 bin 648 hanenin kapısına kadar
giderek vatandaşların taleplerini topladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü gidilen ihtiyaç sahibi engellilere; 100 akülü tekerlekli sandalye,
onlarca manuel tekerlekli sandalye ve
hasta yatağı temin etti.

KÜBRA’NIN HAYALLERİ
GERÇEKLEŞİYOR

EN UYGUN PİDE
FIRINTAŞ PİDESİ OLDU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı Fırıntaş A.Ş., günlük ortalama 50
bin adet 300 gramlık Kare Ramazan
Pidesi üreterek sofralarda yer aldı. 12
ilçede 18 noktada 2,5 liradan vatandaşların temin edebildiği Kare Ramazan Pidesi Türkiye’nin en uygun fiyatlı
pidesi olarak da akıllarda kaldı.
GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK
20 ilçede kahvehanelerden esnafa,
muhtarlıklardan yolda yürüyen vatandaşlara kadar herkesle temas eden
Başkan Yılmaz, birçok ev ziyareti
de yaparak gönüllere dokundu. AK
Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile
birlikte ilçe ilçe
dolaşarak vatandaşları
ziyaret
ettiklerini belirten
Başkan
Yılmaz
“Binlerce vatandaşımıza temas
ettik.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Eyüp Sultan’da gezmeyi,
yürümeyi, fizik tedavi görmeyi ve gelinlik giymeyi hayal eden 23
yaşındaki Kübra Kasap’ın hayallerini bir bir gerçekleştiriyor.

İhtiyaç sahiplerimizin yüzünü güldürdük. Özellikle de çocuklarımızın Ramazan Ayı’nı güzel bir şekilde hatırlamaları için birbirinden farklı birçok etkinlik
gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın Gönen İlçesi’nde evinde ziyaret ettiği kas
hastası 23 yaşındaki Kübra Kasap’ın hayallerini bir bir gerçekleştiriyor. Ramazan Ayı’nda iftarlarına
konuk olan Başkan Yücel Yılmaz
ile sohbet eden Kübra; İstanbul
Eyüp Sultan’da gezmeyi, yürümeyi, gelinlik giymeyi ve fizik tedavi
olmayı hayal ettiğini söylemişti.
Başkan Yılmaz’ın, Kübra’nın hayallerini gerçekleştirmek için verdiği
söz üzerine, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube
Müdürlüğü ekipleri, Kübra ve ailesini İstanbul’a götürdü. Kübra, gün

boyu; Eyüp Sultan Camisi, Sultan
Ahmet Camisi, Ayasofya Camisi
ve Büyük Çamlıca Camisi’nde ziyaretlerde bulundu.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı’na ait engelli taşıma
aracıyla ulaşımları sağlanan Kübra ve ailesi geziden çok memnun
kaldıklarını söyledi. Eyüp Sultan,
Sultan Ahmet, Ayasofya ve Büyük Çamlıca Camisi’nde yeniden
yürüyebilmek için dua eden Kübra
“Yücel başkanımı çok seviyorum,
onu sayesinde de çok mutlu oldum. İnşallah onun sayesinde de
şifa bulacağım. Allah razı olsun
hepinizden.” diyerek sevincini dile
getirdi.

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
“Ramazan’ın bereketi paylaştıkça çoğalır” anlayışıyla düzenlediği programlarla vatandaşlar, Ramazan Ayı’nı
11 ayın sultanına yakışır bir şekilde geçirdi. İftar öncesi ve iftar sonrası her
ilçede düzenlenen özel ramazan programları ile Balıkesirliler Ramazan Ayı’nı
dolu dolu geçirdi. İlçe meydanlarında
kurulan sıcak yemek TIR’ında 100 bin
kişilik iftar yemeği dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz gölge
oyunu ve tasavvuf dinletisi gibi etkinliklerle de vatandaşlara Ramazan ayı
geleneklerini yaşattı.
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Ramazan ayının her
gününü vatandaşlarla içi
içe geçirerek aynı sofrada
iftarını açan Balıkesir
Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz,
Kadir Gecesi’nde Zağnos
Paşa Meydanı’nda hasır
kilimler üzerinde binlerce
vatandaşla birlikte Umre
iftarı gerçekleştirdi.
Ramazan programlarını
Paşa Camisi Meydanı’nda,
Kadir Gecesi’ne özel
olarak düzenlediği
programla taçlandıran
Başkan Yılmaz, Teravih
Namazı’nı yaklaşık 10 bin
kişi ile birlikte kıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini Balıkesirlilerle birlikte
yaşamaya devam ediyor. 20 ilçenin
her birinde ayrı ayrı iftar programları
düzenleyerek orucunu vatandaşlarla birlikte açan Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz; geçtiğimiz yıl
düzenlemesini tamamladığı Zağnos
Paşa Camisi Meydanı’nda, Kadir Gecesi’nin maneviyatını Balıkesirlilerle birlikte yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kadir Gecesi
programında binlerce kişiyle birlikte
kurdukları gönül sofrasında orucunu
açan Başkan Yücel Yılmaz, vatandaşlarla yakından ilgilendi.
7’DEN 70’E
YAKLAŞIK 7 BİN VATANDAŞ
BİRLİKTE ORUCUNU AÇTI
İftar öncesinde Zağnos Paşa Camisi’nde vatandaşlara Kuran-ı Kerim ziyafeti yaşatan Büyükşehir Belediyesi’nin,
Zağnos Paşa Meydanı’na serdiği hasır
kilimlerin üzerine kurulan gönül sofralarında Umre iftarı diye tabir edilen

Medine iftarında Fırıntaş tarafından
dağıtılan yemeklerle 7’den 70’e binlerce vatandaş birlikte orucunu açtı.
Pandemi sonrasında vatandaşlara
Ramazan ayının ve Kadir Gecesi’nin
maneviyatını hissettirerek bir arada
iftar yapmalarını sağlayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ulusal
düzeyde yayın yapan özel bir televizyon kanalına canlı olarak bağlanarak
Balıkesir’de yaşanan Ramazan ayı atmosferini anlattı.
RAMAZAN AYI MANEVİYATINA
YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE YAŞANDI
Ramazan ayının kendileri için çok hareketli ve bereketli geçtiğini dile getiren Başkan Yılmaz “Ramazan boyunca
20 ilçemizi ziyaret ettik. Ziyaret etmeden önce; kaymakamlıklar, STK’lar,
kent konseyimizden ve belediyelerimizden ihtiyaç sahibi olma ihtimali
olan herkesin iletişim bilgilerini alarak
ön araştırma yaptık. Ziyaretler yaparak onlara çeşitli şekillerde destek kalemleri oluşturduk. 150 binden fazla ki-

şiyle temas ettik. Her gittiğimiz ilçede
iftarlarımızı vatandaşlarımızla yaptık;
şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi
ziyaret ettik. Sahura kadar ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik.
Verimli bir şekilde vakit geçirdik. Birçok engelli vatandaşımıza akülü sandalye verdik. Rahmet ve bereket ayını
tam anlamıyla maneviyatına uygun bir
şekilde geçirdik.” diye konuştu.

KAMULAŞTIRMALAR
DEVAM EDİYOR
Zağnos Paşa Meydan düzenlemesi
hakkında da bilgi veren Başkan Yücel
Yılmaz, 800 metre olan alanı 5 dönüme çıkardıklarını belirterek ilk etabı
tamamladıklarını 2. etap çalışmalarının da hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü
söyledi. Bölgede kamulaştırmaların
devam ettiğini belirten Yücel Yılmaz,
başkan olduğu sürece bu bölgeyi güzelleştirip, mükemmelleştirmeye devam edeceğini söyledi.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ BİRLİKTE
TERAVİH NAMAZI KILDI
İftar programı sonrasında Balıkesir İl
Müftüsü Celal Sürgeç tarafından verilen vaazın ardından; Eyüp Sultan Camisi İmamı Hafız Beytullah Özdemir,
Üsküdar Valide-i Cedid Camisi İmamı
Hafız Doğan Temiz (TRT Kuran-ı Kerim
Okuma Yarışması Finalisti) ve Ataşehir
Aksekili Mehmet Usta Camisi İmamı
Hafız Mahmut Sağır’ın da katılımıyla
yaklaşık 10 bin kişi birlikte Teravih Namazı kıldı.

www.balikesir.bel.tr
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PAŞA CAMİ MEYDANI’ NDA
UMRE İFTARI
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
şehre ikinci skate parkı kazandırıyor. Altıeylül İlçesi’nde yer alan
Atatürk Parkı’nda gençleri aksiyon
ve adrenalinle buluşturacak olan ve
tamamlanması heyecanla beklenen
park, bin 250 metrekare alan üzerinde kurulu. Çalışmaların devam
ettiği skate park, tamamlandığında; Balıkesirli gençler spor, bisiklet,
kaykay ve paten ile eğlenerek vakit geçirebileceği yepyeni bir alana
sahip olacak. Hem amatör hem de
profesyonel kaykay sporcularını
ağırlayabilecek şekilde tasarlanan
park; spor, eğitim ve eğlenceyi bir
araya getirecek.
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KAYKAY MERAKLILARINA
MÜJDELİ HABER
1250 METREKARE ALANA
KURULUYOR
Sağlıklı genç nesiller için spor yapılmasını teşvik eden ve sporculara destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu Yaşam Merkezi’nin ardından
Atatürk Parkı’na da yeni bir skate park
kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1250 metrekare alan içerisine
kurulan skate park, amatör ve profesyonel kaykaycıların yararlanabilecekleri şekilde dizayn edildi. İçerisinde;
Mega Quater, Flybox ve farklı boyutlarda Quater hızlanma rampaları ile
Roll-inn, Funbox, havuz ve alt geçitte
birbirini karşılayan rampaların bulunduğu Skate Park’ın aydınlatma çalışmaları tamamlandı, peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor.

GENÇLERİN TALEBİ ÜZERİNE
YAPILIYOR
Oturma alanlarının oluşturulacağı, kamera sistemlerinin kurulacağı parkta
gençlerin gösterilerini yaparken rahatlıkla kayabilmeleri ve enerjilerini
yüksek tutabilmeleri için bluetooth
bağlantı ile ücretsiz wifi sistemleri de
hazır hale getiriliyor. Projenin gençlerin talepleri doğrultusunda yapıldığına
dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ndan
Peyzaj Mimarı Semra Akçaer “Gençler heyecanla bu alanı kullanmak için
bekliyorlar. Hem amatör hem de profesyonel kaykaycıları ağırlayabilecek
şekilde dizayn ettiğimiz skate parkı
kısa süre içerisinde tamamlayarak
gençlerimizin kullanımına açacağız.”
dedi.

SOKAĞIN RUHU
AVLU’DA

Sokağın Ruhu 3 gün boyunca Avlu’da attı. Mini Voleybol ve Ayak Tenisi
Şenliği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etkinliğin son gününde
“Balıkesir Breaking Şampiyonası” gerçekleştirdi. Türkiye’nin en iyi 16 break
dansçısının kıyasıya kapıştığı şampiyona nefes kesti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 2. etabını tamamlanarak bir
bütün haline getirilen Avlu Yaşam Alanı
sunduğu güvenli, huzurlu ve konforlu
atmosferiyle her gün binlerce kişinin
ziyaret ettiği, zaman geçirdiği bir yer
haline geldi. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, spor müsabakalarından
festivallere kadar düzenlediği etkinliklerle Avlu’yu 24 saat yaşayan bir yer
haline getiren Büyükşehir, bu kez de 3
gün süren “Sokağın Ruhu Avlu’da” etkinliğiyle binlerce gencin spor ve eğlence durağı oldu.
ENERJİLERİNİ SOKAĞA
BIRAKAN NESİLLER
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın “Enerjilerini sokağa bırakan nesiller yetiştirme” düsturundan
yola çıkılarak gerçekleştirilen “Sokağın
Ruhu Avlu’da” etkinliği kapsamında; 3
gün boyunca Mini Voleybol ve Ayak

Tenisi Şenliği yapıldı. Gençler, şenlikler
için özel oluşturulan alanda düzenlenen
turnuvalarda takımlarıyla birlikte ter
döktü.
TÜRKİYE’NİN
EN İYİLERİ KAPIŞTI
Ayrıca kapanış gününe özel Türkiye’nin
dört bir yanından 16 break dansçının
katılımıyla “Balıkesir Breaking Şampiyonası” düzenlendi. Alvin ve Foggy’nin sunumu, DJ Dekhan’ın müzikleri ve Okan,
Alkolil, Borisrock’ın jüriliğinde yapılan
şampiyonada, Türkiye’nin en iyi 16 break dansçısı kıyasıya kapıştı. Gençlerin
ilgiyle takip ettiği programda; Extreme
Rampa Show, Beatbox Show, Freestyle
Show da gerçekleştirildi. Turnuvalara;
antrenörleri ve aileleriyle birlikte katılan
gençler, etkinliği oldukça beğendiklerini dile getirerek tekrarlanmasını istediklerini ifade etti.

www.balikesir.bel.tr

Şehrin dört bir yanında gençlerin
verimli vakit geçireceği alanları
artıran Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi; Avlu’dan sonra, ikinci
skate parkı da Atatürk Parkı’na
kuruyor. Son hızla devam eden
çalışmalar tamamlandığında;
amatör ve profesyonel kaykaycılar
alandan rahatlıkla yararlanabilecek.
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ÇOCUKLAR
OKUSUN
KÜTÜPHANELER
KİTAPLA DOLSUN

DİREKSİYON
ÇOCUKLARDA

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı
“Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla
Dolsun” isimli kitap kampanyasına,
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden
destek. Belediyeye ilk kitap bağışını
yapan 1. sınıf öğrencisi Umut Örs
“Bağışladığım kitaplar; ablamdan bana,
benden de kitapları olmayan çocuklara
miras kalsın.” dedi.
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7 BİN PERSONELE ÇAĞRI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 7 bin personeline kitap
bağışı çağrısında bulundu. Bu sayede; ilkokul, ortaokul ve liselerdeki
mevcut kütüphanelerin kitap
ihtiyaçları giderilerek öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılmış olacak. 23 Nisan’da
başlatılan ve 31 Aralık 2022
tarihine kadar devam
edecek olan kampanya
kapsamında; Büyükşehir Belediyesi’ne getirilen kitaplar, Beyaz
Masa’ya teslim edilecek. Türkiye çapında
iddialı olan Balıkesir,
kampanya bitiminde;
öğrenci başına düşen
kitap sayısı sıralamasında birinciliği zorlayacak.

‘OKUDUKÇA ÖZGÜRLEŞİYORUM’
“Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla
Dolsun” adlı kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne ilk bağışı yapan
Burhan Erdayı İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Umut Örs oldu. Bu yıl okuma yazmayı yeni öğrenen Umut Örs, sınıflarında
da her ay okuma yarışması yapıldığını ve
çok hoşuna gittiğini söyledi. Ablası Esila
Örs’ten kendisine minik bir kütüphane
kaldığını dile getiren Umut Örs “Ben kitap
okumayı çok seviyorum. Kitap okuma alışkanlığını ben ablamdan kazandım. Benim
ablam her gün sayfalarca kitap okur, bana
da anlatırdı. Biz, okula başlamadan önce
hikâye dinleyerek uyurduk. Artık kitap
okumayı öğrendim ve her gün okuyorum.
Okuduğum için kendimi mutlu ve özgür
hissediyorum. Buraya getirdiğim kitaplar,
ablamdan bana benden de kitapları olmayan çocuklara miras kalsın. Kitap okumak
çok güzel, bütün arkadaşlarıma bol bol kitap okumalarını öneriyorum.” dedi.
KURUMLARDAN TAM DESTEK
Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen
projeye; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül
Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü,
Organize Sanayi Başkanlığı, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Sanayi Odası, Ticaret
Odası, Ticaret Borsası başkanlıkları personelleriyle birlikte projeye tam destek
veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını
erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum
oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda
çocuklar, direksiyon başına geçti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı,
Zabıta Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire
Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak Çocuk Trafik
Eğitim Parkı’nda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik
eğitimi verilmeye başlandı. Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekare alan üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın katılımı ile faaliyete alınmıştı. Havaların da
ısınmasıyla beraber öğrenciler; zabıta, polis ve itfaiye erleri tarafından geleneksel spor branşlarında eğitim, bisiklet
kullanımı, yangın söndürme ve akülü araçlarla eğitime alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği programa göre
tüm öğrenciler sırayla eğitimlere katılacak.
MİNYATÜR BALIKESİR
Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de
öğrenmesi hedeflenen parkın içerisinde; afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli
otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin
yer aldığı minyatür bir şehir inşa edildi. Gelecekteki trafik
sorunlarının erkenden azaltılmasının hedeflendiği projede
ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk
oyun alanı da bulunuyor.

www.balikesir.bel.tr
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Milli Eğitim Bakanlığının “Çocuklar Okusun
Kütüphaneler Kitapla Dolsun” isimli kitap
toplama kampanyasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden destek. Balıkesir
Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
koordinesinde; Balıkesir’de yürütülen
kampanya ile okul kütüphaneleri ve
halk kütüphanelerindeki kitap sayılarının artırılması hedefleniyor.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Pati” adını
verdiği beslenme odak noktalarını 20 ilçede
yerleştirmeye devam ediyor. Pati’ler sayesinde
mama kaplarının kaybolması, yağışlarda ve sıcak
havalarda mamaların zarar görmesi önlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanlığı, ‘Temiz Çevre Temiz Gelecek’ sloganıyla
atık pil toplama kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere
birçok paydaşla birlikte stratejik planlar hazırlıyor. Pil atıklarının, insan ve çevre sağlığı açısından geri dönülmez zararlara neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla böyle
bir proje başlattıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dere ıslahları, vahşi depolama
ve metan gazının doğa salınımının engellenmesi gibi çevre
sorunlarıyla dört koldan mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye’nin en modern ve donanımlı hayvan bakımevi, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine sahip olan, VETBÜS ile
de sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini ilçe ilçe, yerinde
yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Pati” adını verdiği
beslenme odak noktalarını yerleştirmeye devam ediyor.
20 ilçede 140 noktaya yerleştirilecek olan beton beslenme
üniteleri sayesinde mama kaplarının kaybolmasının ya da
yağışlarda, sıcak havalarda mamaların zarar görmesi önlenecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube
Müdürü Tuncay Dönmez “İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun
kararı neticesinde 2021 yılında, ilçe belediyelerimizle birlikte belirlediğimiz beslenme noktalarına Pati adını verdiğimiz
mama ve su ünitelerinden yerleştirmeye başlamıştık. Bu yıl
da ilçelerimizden gelen yoğun talep üzerine sokak hayvanlarımızın da kolay ulaşabilmeleri adına 140 tane nokta için
Pati dağıtacağız. Amacımız;rüzgâr, kar, soğuk gibi etkenlerden mamaların etkilenmemesi, sokak hayvanlarının beslenme noktalarından daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri.” açıklamasında bulundu.

KİLOGRAMA GÖRE ÖDÜL
Vatandaşlar topladıkları atık pil kilogramlarına göre ödüllendirilecek. 40 kilogram atık pil toplayan kumbara ve rulo
satranç takımı, 60 kilogram atık pil toplayan Reversi Oyunu,
80 kilogram atık pil toplayan Mangala Oyunu, 100 kilogram
atık pil toplayan tablet ve 150 kilogram atık pil toplayan
bisiklet ile ödüllendirilecek.
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HER YERDE
PATİ’MİZ VAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ‘Temiz Çevre
Temiz Gelecek’ sloganıyla ödüllü atık pil toplama
kampanyası başlattı. Tablet ve bisiklet gibi ödülleri
kazanmak isteyenler 30 Kasım 2022 tarihine kadar
toplama noktalarına pilleri ulaştırması gerekiyor.

PİL TOPLAMA NOKTALARI
Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, topladıkları pilleri Balıkesir Merkezde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı’na, Burhaniye Büyükşehir Körfez Koordinasyon
Merkezi’ne, Bandırma Büyükşehir Güney Marmara Koordinasyon Merkezi’ne 30 Kasım 2022 tarihine kadar ulaştırmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar;
444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayabilirler.
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ÇEVRECİ MİNİKLER,
ÇEVRECİ
BELEDİYEDE

Çevre dostu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Katı Atık Entegre Tesisi’nde ilkokul
öğrencilerini ağırladı. Minik öğrenciler; katı
atıkların bertaraf edilerek nasıl elektriğe
dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrendi.
Doğaya saygılı bir belediyecilik anlayışıyla Balıkesir’i
geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, minik
öğrencilere çevre bilinci aşılamaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisi’nde
Ercan Kıvrak İlkokulu’nun minik öğrencilerini ağırladı.
Saha incelemeleri ile güne başlayan minikler, mühendislerin teorik bilgiler aktarmasıyla günü sonlandırdı.
İlçelerdeki vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı
Atık Aktarma İstasyon sayılarını artırarak kemikleşmiş sorunları çözüyor.
HEDEF 3 MİLYON 22 BİN METREKÜP ATIK
Bigadiç, Susurluk, Bandırma, Havran, Ayvalık, Dursunbey, Kepsut, Balya, Savaştepe, Marmara, İvrindi
ilçelerinde toplam 11 farklı noktadan toplanan katı
atıkları aktarma istasyonları vasıtasıyla Balıkesir merkezindeki Katı Atık Entegre Tesisi’ne getirdiklerini öğrencilere anlatan Çevre Mühendisi Mehmet Serhan
Kar, aylık ortalama 26 bin 400 ton evsel katı atığın
düzenli depolanarak 100 bin megavat elektriğe dönüştürüldüğünü söyledi. 2019 yılından 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon 500 bin metreküp vahşi depolama
alanının rehabilite edildiği bilgisini de veren Mühendis Kar, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 3 milyon 22
bin metreküp katı atığı bertaraf etmeyi planladıklarını
açıkladı.

DURAKLAR
KÜTÜPHANEYE
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirde kitap okuma
alışkanlığını artırmak amacıyla yeni nesil akıllı otobüs
duraklarında kitaplıklar kurmaya başladı. Kitaplıkların
yanı sıra durakların hayvan dostu duraklar haline
getirilmesi için ilk adım atıldı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yeni nesil akıllı duraklarda Balıkesirlileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla
kitaplıklar oluşturuldu. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının yanı sıra vatandaşların otobüs beklerken geçirdikleri vakti en iyi şekilde değerlendirebilmelerini hedefleyen projenin ilgi görmesi halinde yaygınlaştırılması
hedefleniyor. Ayrıca projenin sürdürülebilir olması ve
daha fazla kişiye ulaşması için vatandaşlar da duraklardaki kitaplıklara, kitap bağışı yapabilecek.
HAYVAN DOSTU OTOBÜS DURAKLARI
Ayrıca Balıkesir’deki yeni nesil durakların hayvan dostu
otobüs durakları haline getirilmesi için ilk adım atılarak
şehir merkezindeki bir durağa sokak hayvanları için yuva
ve mama odağı kuruldu. Duraklarla ilgili kontrolleri rutin
olarak gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde
bulunan yeni nesil duraklarda kısa süre içerisinde benzer
çalışmaları hayata geçirecek.

www.balikesir.bel.tr

HEM ATIK PİLLERİ
HEM DE
ÖDÜLLERİ TOPLA
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SAĞLIĞINA
KAVUŞTU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ayağı kırık olan yavru karacayı başarılı
bir operasyonun ardından yeninden sağlığına kavuşturdu. Ovaköy Sokak
Hayvanları Bakımevi’nde gözetim altında kalacak olan karaca, tedavisinin
ardından Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde görevli veteriner
hekimler, evcil hayvanların yanı sıra
doğal ortamda yaralanan hayvanların tedavi ve bakımlarını da başarılı
bir şekilde yürütüyor. Doğa Koruma
ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan
yavru karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’ne getirilerek tedavi
altına alındı. Ayakta durmakta zorlanan karacanın sol arka ayağına röntgen çeken Veteriner Hekim Serhat
Meşe, ayağının kırık olduğunu tespit
etti. Veteriner Meşe, karacayı eski
sağlığına kavuşturmak için zaman
kaybetmeden ameliyata aldı. Ameliyatın başarılı bir şekilde

tamamlanmasının ardından karaca
yeniden ayağa kalktı.
GÖZLERİNİ AÇAR AÇMAZ
ÇİMLERDE KOŞMAYA BAŞLADI
Ameliyatın ardından yorgun düşen
karaca, yaklaşık üç dört saat dinlendikten sonra gözlerini açar açmaz ayağa kalkıp çimlerde koşmaya başladı. Karaca, Ovaköy Sokak
Hayvanları Bakımevi’nde tedavisi
tamamlandıktan sonra Yaban Hayatı
Rehabilitasyon
Merkezine
gö nderi lecek.

BÜYÜKŞEHİR,
KUŞ EVİ KÜLTÜRÜNÜ
BALIKESİR’DE YAŞATIYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal dokusuna saygılı bir şekilde
düzenlenen Değirmen Boğazı, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Alana, 230 kuş
evi yerleştiren Büyükşehir hem Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan kuş
evleri kültürünü Balıkesir’de yaşatıyor hem de ziyaretçilerine kuş cıvıltılarıyla
huzur bir atmosfer sunuyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı-İslâm medeniyetinin
hayvanlara gösterdiği şefkat ve
merhametin günümüzdeki estetik
yansımalarından biri olan kuş evi
geleneğini yaşatıyor. İnsanlarla doğayı paylaşan tüm canlılara kucak
açan Büyükşehir Belediyesi’nin iki
yıl önce Değirmen Boğazı Mesire
Alanı’nda yaptığı düzenleme kapsamında yerleştirdiği 230 kuş evi
bir taraftan estetik bir görüntü sağlarken diğer taraftan da sağladığı
korunaklı yaşam alanı sayesinde
kuşların uğrak noktası haline geldi.

www.balikesir.bel.tr

KORUNAKLI BİR YUVA
OLDU
Kuş evlerini Değirmen Boğazı gibi doğal
alanlarda
kullandıklarını belirten
Peyzaj Mimari Güliz Çetin “Bu sayede
kuşların olumsuz hava şartlarından
etkilenmemesini
sağlıyor, rahatlıkla yuvalarını
kurabilecekleri,
yavrularını
yetiştirip doğaya salabilecekleri ortamları oluşturuyoruz.
Çocuklarımızın ilgisini çekmek ve
farkındalığını artırmak için de kuş
evlerini rengârenk bir şekilde planladık. Buraya gelen ziyaretçiler, evlerin içinde birçok kuşun yuva yaptığını görebilirler. Kuş evleri hem
güzel bir görüntü oluşturuyor hem
de amacına hizmet ediyor.” açıklamasında bulundu.
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KUŞ EVİ KÜLTÜRÜ
BALIKESİR’DE YAŞIYOR
Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu
ve Osmanlı’dan günümüze ulaşan
kuş evleri kültürünü Balıkesir’de
yaşatıyor. Değirmen Boğazı’nda
yaptığı düzenleme çalışmaları kapsamında yerleştirdiği 230 kuş evi,
hem kuşların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden barınabilmelerini sağlarken hem de estetik
bir görüntü kazandırıyor. Yaşam
alanları günden güne azalan kuşların yaşam alanlarını genişletmeyi
hedeflediklerini söyleyen Büyükşe-

hir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi
Başkanlığı’ndan Peyzaj Mimari Güliz Çetin “Kuşların yaşam alanlarını daha korunaklı hale getirmek
amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik.” dedi.
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KIRKYAMA

“Mor Sümbüllü Fistan Hikayesi”

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2022

Gerçek yaşanmış bir hikâye...
1915 Çanakkale zaferinin binlerce
öyküsünden biri, tüm şehitlerin ve kınalı
ellerin anısına. “Mor Sümbüllü Fistan”, eşi
Çanakkale’de şehit olan Asiye kadının,
üç kız çocuğu ile tek başına verdiği
yaşam mücadelesinin hikâyesidir.Savaş
bitmiş, Çanakkale zaferi kazanılmış,
vatan toprağının her yerinde bir bayram
havası..
Vatan, şühedanın kanı ile bağımsız, millet
özgürlüğüne kavuşmuştur.
Binlerce can, vatan toprağının dört
bir yanında şühedanın emaneti olarak
yaşama tutunmaya çalışmaktadır.
O canlardan biri, Asiye kadındır, üç kız
evladının
yaşa m
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mücadelesini üstlenmiştir. Bu hikâye,
Asiye kadının kızı Ayşe’nin anlatılarıyla
gün yüzüne çıkmıştır.
Anam Asiye’nin şalvarının her yanı
yamalı hal almıştı. Yama öylesine çok ki,
kumaşın aslını görmek mümkün değildi.
Bizlere hem ana hem baba oldu, evimizin
eriydi, belliki şalvar dikecek fistan almaya
harcama yapacak kadar gelirimiz yoktu.
Zaten tarla ve toprak sahibi değildik,
ırgatlık ve günlük işler rızık kapısıydı.
Rızık için çok çalışmak ve erken yol almak
gerekir.
Anam her gün erken kalkar, bize yiyecek
bir şeyler hazırlar ve ırgatlık yapmak için
Tavşanlı tepeye yola çıkardı.
Bazen gün doğmadan evden gider, bizler
evden çıktığını bile görmezdik, gün batımı
ise anamın eve dönüşünün habercisiydi.
Anam geç kalınca koşar,yolda karşılar,
yarenlik ederdik.Birlikte yolda yürürken
gönlü yanık anamın dudaklarından
ağıtlar, türküler, ilahiler dökülürdü
bir yandan eliyle saçımızı okşar diğer
yandan gönül telimize dokunurdu.
Günler günleri ardında bırakırken ne
anam kendine nede bizlerin üstüne bir
şey alamamıştı. Giysilerimizin eskiyen
yerlerini yamar tekrar giyerdik.
Vakti olsa bizlere neler dokur,
neler işler, neler dikerdi,ekmek
davasına komşumuzun tarlasında
çalışmaktan gözü hiç bir şeyi
görmüyordu ki.
Elbette o günlerde de
sözünü
tartmadan
söyleyen
insanlar
vardı... Bir gün
ikindi
vakti
evimize
dönerken
komşumuz
Emine kadın şöyle
seslendi anama:
Asiye, kızanlarının

üstüne başına
baksana biraz, ne üstte var, ne altta...
Bu sözler karşısında anamın boğazı
düğümlenmiş,
yüreği
dağlanmıştı.
Boynunu büktü sessizce yürüyüp
uzaklaştı.
Asiye kadının yüreği dağlanmıştı bir
kere hiç dururmu.. Irgatlıktan kazandığı
yevmiyelerden üç kuruş arttırmış doğru
şehre gitmişti.Üç kızına ve kendisine
mor sümbüllü basma fistanlık kumaş
alıp, köye geri döndü. Gündüz ırgatlık
yaptığından geceleri kör kandilin
altında,dilinden dökülen türkünün yanık
tınısıyla mor sümbüllü takımları dikmişti,
kenarları beyaz sutaşlı fistolu.
Kendisine ve bize diktiği mor sümbüllü
elbiseleri, ilk bayram da giyinip, büyük bir
sevinçle köyde bayramlaşmaya çıktık. O
bayram, mor sümbüllü fistanımız, kınalı
ellerimiz ile bayramın manevi ruhunu
ve sevincini doyasıya yaşadığımız bir
gündü….
Bu hikâyeyi anlatırken Ayşe ninenin
gözleri doldu, sicim gibi gözyaşları aktı
gitti. Bu yoklukları yaşadığından olsa
gerek, Ayşe nineye çocukları, torunları ne
zaman yeni şalvar takım ve yemeni alsa;
O, kıyafetleri bohçalar sonra giyeceğini
söyleyip sandığa kaldırırdı. Her zaman
giydiği takımların yıpranan yerlerini
yamar, yamar yenileri giymezdi,sonra
giyerim der ama o sonralar hiçbir zaman
olmazdı.
Mor sümbüllü fistanımız, üç kız kardeşin
çeyiz sandığında lavanta kokularının
ardından günümüze kültürel miras olarak
bizlere ulaşmıştır.
Bu hikâyenin gerçek kahramanı Çanakkale
Şühedası eşi Asiye Kadın’da, anasının mor
sümbüllü fistanın hikâyesini günümüze
aktaran Ayşe’de unutulmayacaktır.
Çanakkale’de
destan
yazan
kahramanlardan birinin torunu olan Ayşe
Eşkin, 1908 yılında Kesirven’de doğmuş,
1989 yılında Balıkesir’de hayata veda
etmiştir…..

İHALELER CANLI
YAYINLANIYOR

GEZEGENİN KARA KUTUSU:
ANTARKTİKA

MEHMET AKİF ERSOY’A
SAYGI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
‘şeffaf belediyecilik’ anlayışı ve
‘hesap verilebilirlik’ ilkesi doğrultusunda tıpkı Meclis Toplantılarında olduğu gibi ihaleleri de
canlı yayınlıyor. İsteyen herkes
ihaleleri, Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından
takip edebiliyor. Erişilebilirliği ve
güvenilirliği önceleyen bu sistem,
Balıkesirliler’den de tam not
alıyor.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik
Meclisi, Türk bilim insanlarının
Beyaz Kıta’nın şifrelerini çözmek
üzere çıktıkları 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni konu alan
“Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeselinin gösterimini
yaptı. Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen belgesel
gösteriminin ardından Yönetmen
Burcu Camcıoğlu’nun da katıldığı
bir söyleşi düzenlendi. Katılımcılar, programa ilgi gösteren
gençlerin sorularını yanıtladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı anısına özel olarak hazırlatılan, Prof. Dr Mehmet
Bayyiğit’in editörlüğünü yaptığı
“Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı
kitap Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, meclis üyelerine dağıtıldı.
Kitap’ta; Mehmet Akif Ersoy’un
hayatına, fikir dünyasına, milli
mücadeledeki rolüne, şiirlerine,
mektuplarına, hatıralarına ve
ölmeden önceki son röportajına
yer verildi.

VERESİYE DEFTERİNİ
KAPATTILAR

ÇAMLIK VE AVLU
YAZA HAZIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Gönüllüler, Ramazan ayı ziyaretleri
kapsamında gittikleri Edremit’te
mahalle bakkalına ödeme yapmakta güçlük yaşayan ailelerin
hesaplarını kendi bütçelerinden
ödeyerek ailelere bayramı erken
yaşattılar. Uzun süredir ödeme
yapmakta güçlük yaşayan aileler
yaşanan bu güzel olayın ardından büyük sevinç yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
özellikle hafta sonları ve tatil
günlerinde binlerce vatandaşı
ağırlayan Çamlık ve Avlu Yaşam
merkezini yaza hazırladı. Vatandaşların, aileleriyle birlikte kaliteli
zaman geçirebilmeleri için Çamlık
ve Avlu Yaşam Merkezi’ndeki
ufak tefek eksiklikleri tamamlayan Büyükşehir; bitki bakımlarından mevsimlik çiçeklerin dikimine
kadar tüm çalışmaları gerçekleştirerek Balıkesirlilere açık havada
dinlenme imkânı sunuyor.

ULAŞIMDA SIKI DENETİM
Vatandaşların; toplu taşıma
hizmetlerinden; seri, güvenli ve
konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Planlama ve Raylı Sistemler
Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; toplu taşıma araçları, ticari
taksiler, personel ve okul servis
araçlarının mevzuatlara uygun
bir şekilde çalışmalarına yönelik,
denetim ve kontrollerini rutin
olarak gerçekleştiriyor.

www.balikesir.bel.tr

Kırkyama, eski giysilerin onarılarak değerlendirilmesi veya artık kumaş parçalarının birleştirilerek daha büyük kumaşların
oluşturulması amacı ile yapılan, geçmişten günümüze kadar gelmiş, tutumluluğun, mütevaziliğin ve sabrın göstergesi
olarak anlam kazanan bir halk sanatıdır.
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‘GLÜTENSİZ PEDALLAR’
BALIKESİR’DEYDİ

GENÇ MUCİTLERDEN
ZİYARET

MİNİKLERE 23 NİSAN
HEDİYESİ

BAŞKAN YILMAZ,
GENÇLERLE BULUŞTU

KANSER FARKINDALIK
SEMİNERİ

MARMARA DENİZİ
HEPİMİZİN

“Kocaeli’nden Bursa’ya, Bursa’dan Balıkesir’e 2. Glütensiz
Yaşam Turu” Kocaeli-Balıkesir
güzergâhında gerçekleştirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Çölyak Derneği tarafından
da desteklenen etkinlikte; 12
bisikletçi 264 kilometre boyunca pedal çevirdi. Farkındalığın
artması amacıyla pedal çeviren
gönüllü bisikletçiler ihtiyaç sahibi
hastalara glütensiz ürünlerden
oluşan hediye kolileri dağıttı.

Kullanılan ilaçların yan etkilerini
en aza indirecek projeye imza
atarak TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Biyoloji alanında birinciliği
Balıkesir’e kazandıran lise öğrencileri; Azra Demirkapılar ve Aslı
Ece Yılmaz, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuğu
oldu. İki genci de tebrik eden
Başkan Yılmaz “Sizlerle gurur
duyuyorum.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı haftasında
birbirinden güzel etkinlikler
gerçekleştirdi. Miniklerin, keyifli
ve eğlenceli vakit geçirmesini
sağlamak amacıyla; Hacivat-Karagöz atölye çalışmasından Dev
Gölgeler Hacivat-Karagöz gösterisine, İtfaiye Çocuk Parkurundan
kitap-akıl oyunlarına, palyaço
gösterisinden yüz boyamaya
ve tiyatro gösterimlerine kadar
birçok etkinlik düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir
Kent Konseyi Gençlik Meclisi
tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen
Kişisel Gelişim Zirvesi’nde gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında, gençlere yatırım yapmayı
sürdüreceklerini belirten Başkan Yılmaz “Her çalışmamızda;
gençlerin aklı ve dinamizmi var.”
diyerek Türkiye’nin üreten ve
çalışkan gençler için fırsatlar
ülkesini olduğunu vurguladı.

Kanser Haftası dolayısıyla Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi himayelerinde;
Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül
Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından“Kanser Farkındalık Semineri”
düzenledi. Seminere katılan vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ve
Büyükşehir Belediyesi’nin kanser
tarama çalışmaları hakkında
bilgilendirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile
başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak 8 Haziran
Marmara Denizi Günü, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde Marmara Denizi’nin tüm
kıyı illerinde etkinliklerle kutlandı.
Bu kapsamda; Balıkesir’de de
Bandırma, Erdek, Gönen ve Marmara ilçelerinde dalgıçlarla dip
temizliği, öğrenciler ve gönüllüler
tarafından da çevre temizliği
gerçekleştirilerek 1 tondan fazla
çöp toplandı.

ÇOCUKLAR, EĞLENEREK
ÖĞRENDİ

BALIKESİR, HERİTAGE
İSTANBUL FUARI’NDA

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ AĞI
GENİŞLİYOR

VATANDAŞIN YANINDA

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA

‘İMAN AYETLERİ’ SERGİSİ
BALIKESİR’DE

Çocukların psiko-sosyal gelişimine katkıda bulunmak, bilişsel
gelişimlerine katkı sunmak ve
kendilerini daha iyi bir şekilde
ifade edebilmelerini sağlamak
amacıyla Çamlık’ta ‘Deneyim ve
Çocuk Atölyesi’ni faaliyete alan
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 5 gün
boyunca kendileri için özel olarak
hazırlanan atölyelerde kaliteli
zaman geçiren çocuklar, eğlenirken öğrendi.

Tarihi yapıların korunmasına
ve yeniden işlev kazanmasına
yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde birçok ödüle layık
görülen Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, 6. Heritage İstanbul
Fuarı’na katılarak yaptığı çalışmaları tanıttı. Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da
ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı Balıkesir standı,
fuarda büyük ilgi gördü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerini yerine
getirebilmek, daha iyi ve daha
hızlı hizmet verebilmek amacıyla
“Akıllı Şehir” uygulamalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda
kent genelindeki ücretsiz Wi-Fi
ağını günden güne genişleten
Büyükşehir; 15 ilçede 36 sosyal
alan ve 200 toplu taşıma aracında Balıkesirlilere hizmet veriyor.
121 bin 500 kullanıcısı bulunan
“BBB Wi-Fi” ile 2021 yılında 350
bin kez bağlantı kuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl
Başkanı Ekrem Başaran ile birlikte Ramazan Programı kapsamında; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği’ni,
Birlik Ortopedik Engelliler Derneği’ni ziyaret etti. İftarda Mustafa
ve Gülizar Yıldıran ailesine konuk
olan Başkan Yılmaz sonrasında
ise; Akçapınar ile Çamoba kırsal
mahallerinde kahvehanelerde
vatandaşlarla bir araya gelerek
her zaman vatandaşın yanında
olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın yönetim
kurulu üyesi olduğu Regent Park
Dünya Kent Topluluğuile ilk toplantısını, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Dünyanın dört
bir yanındaki ülkelerden kentsel
gelişim ve yeniden canlandırma
konusunda en iyi uygulamaları, yenilikleri ve araştırmaları
paylaşmak için bir bilgi alışverişi
merkezi konumunda olacak topluluk, sürdürülebilir kalkınmayı
hızlandırmayı amaçlıyor.

Albayrak Grubu’nun bu yıl 8’incisini düzenlediği “İman Ayetleri
Hat Sergisi”, İstanbul’un dışında
ilk kez Balıkesir’de sanatseverlerle buluştu. Günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya
çıkan eserlerden oluşan sergi,
Balıkesir Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12 farklı hat
sanatçısının nadide çalışmalarından oluşan sergi, Balıkesirlilerin
beğenisini kazandı.

www.balikesir.bel.tr
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İŞTE BELEDİYE BAŞKANI
İŞTE CUMHURİYET GENÇLİĞİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
“19 Mayıs Gençlik Festivali” gençlere
yönelik dört merkezin açılışı ve 100
binden fazla gencin bir araya geldiği 5
konser ile sona erdi. Her yıl konserlerin
devam edeceğini müjdeleyen Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz “Her zaman
böyle coşkulu ve Cumhuriyet’e yakışan
gençler olun.” dedi.
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“SİZİN İSTEDİĞİNİZ SANATÇILARI
GETİRECEĞİM”
Gençlerin “En büyük başkan bizim başkan”,
“I love you Yücel Yılmaz” sloganlarıyla Reynmen konseri öncesi sahneye çıkan Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
“Gençler ne isterse biz onu yapacağız. Çamlık’ta bu alanı konser alanı yapıyoruz. Her yıl
da festivalleri daha kapsamlı hale getirerek
sürdüreceğiz. Siz, şimdiden belediyenin sosyal medya ve internet sitesine hangi sanatçıların gelmesini istediğinizi yazın. Söz veriyoruz getireceğiz.” dedi. Başkan Yılmaz, sınava
girecek olan öğrencilere başarılar dileyip,
tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı.

SKATE PARK ÖZLEMİ BİTTİ
Avlu Yaşam Merkezi’nde 1944 metrekare alan üzerine inşa edilen içerisinde; bluetoothlu wifi, havuz, rampa ve
merdivenli kaykay alanlarının bulunduğu çeşitli eğlenceli rampa ve engellerin bulunduğu Skate Park, kaykay ve
paten meraklılarının uğrak yeri haline
geldi.

GENÇLİK MERKEZLERİ
HİZMETE BAŞLADI
Şehrin dört bir yanında gençlere daha
ulaşılabilir hizmet sağlamak amacıyla
ilçelerde gençlere yönelik yatırımlarını
artıran Büyükşehir Belediyesi; Hasan
Basri Çantay Gençlik Merkezi ve Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi
açılışlarını yaptı.

ESPOR MÜSABAKALARI
DÜZENLENDİ
Çamlık mevkiinde son teknoloji donanımların yer aldığı Dijital Gençlik Merkezi, açılışı gerçekleştirildi. Uluslararası
Espor müsabakalarının yapıldığı merkezde 4 gün boyunca Valorant, FIFA
2022, Zula ve CS:GO dallarında şampiyonları belirlendi.

www.balikesir.bel.tr
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı festival ile kutladı. Festival kapsamında
gençlere özel olarak hazırlanan; son teknoloji donanımların yer aldığı Dijital Gençlik
Merkezi, kaykay, paten ve bisiklet tutkunlarının yıllardır özlemini çektiği Skate Park, Edremit Gençlik Merkezi ve Hasan Basri Çantay
Gençlik Merkezi’nin açılışları yapıldı. Sahne
alması için isimlerini gençlerin belirlediği ünlü
sanatçılar; Fettah Can, İkiye On Kala, Sefo,
Bilal Sonses ve Reynmen dört gün boyunca
gençlere unutulmaz bir festival yaşattı.
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BÜYÜKŞEHİR’DEN,
BABALARA KONSER HEDİYESİ
Babalar Günü’ne özel, Türkiye’nin en baba sanatçılarından Arabesk-Fantezi müziğin başarılı sesi Cengiz
Kurtoğlu’nu sevenleriyle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin konserine, vatandaşlar akın etti. Samimi
tavırları karşısında Kurtoğlu’na sevgi seli gösteren Balıkesirliler, efsaneleşmiş şarkıları hep bir ağızdan söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin ardından ağırlık verdiği
halk konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Özel günlerde vatandaşları, en sevdikleri sanatçılarla bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi; her
çocuğun kıymetlisi olan babalara özel,
Babalar Günü’nde Türkiye’nin en baba
sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu’nu,
Avlu Havuzlu Amfi’de sevenleriyle buluşturdu.

Türkiye’nin en genç büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine yılsonu hediyesi olarak Aydilge
konseri düzenledi. Üniversitenin Merkez Yerleşkesinde, Bahar Şenlikleri
kapsamında gerçekleştirilen konsere,
gençlerin ilgisi büyük oldu. Güçlü sesiyle en sevilen şarkılarını seslendiren
Aydilge, gençlere muhteşem bir atmosferde şahane bir konser deneyimi
yaşattı.

KONSERLER DEVAM EDECEK
Pandemi sonrasında şehrin dört bir
yanından gençleri en sevilen sanatçılarla buluşturmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz “Biz, en çok gençlerin
belediyesiyiz. Şanslı bir yer Bandırma.
Üniversite kurulduğu andan itibaren
Rektörümüz Süleyman Özdemir ile
birlikte çalışıyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Aydilge’yi çok seviyoruz. Muhteşem bir konser yaşattı
bizlere. Sizleri, en sevdiğiniz sanatçı-

larla buluşturmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.
GENÇLERLE SELFİE YAPTILAR
Konserde; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Rektör Süleyman
Özdemir’i de yanına alarak sahneden
gençlerle selfie yapan Aydilge, gençlerin enerjisini çok beğendiğini söyledi. Kendisini gençlerle buluşturan
Başkan Yılmaz ve Rektör Özdemir’e
teşekkür eden Aydilge, plaketini evinin başköşesine koyacağını belirtti.

www.balikesir.bel.tr

VATANDAŞLAR
KONSERLERDEN MEMNUN
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği konserlerden duydukları
memnuniyeti dile getiren vatandaşlar,
özellikle pandemi döneminin ardından
bu tarz etkinliklerin kendilerine iyi geldiğini ifade etti. Özel günleri atlamayan Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, konserlerin
devamının gelmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bandırma’da Aydilge rüzgârı esti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi öğrencilerini, yılsonu hediyesi olarak Aydilge ile buluşturdu. Aydilge’nin en sevilen şarkılarını hep bir
ağızdan seslendiren gençler, gönüllerince eğlendi.
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EFSANELEŞMİŞ ŞARKILAR
HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
Arabesk-Fantezi müziğin yaşayan efsanelerinden; Türkiye’nin en sevilen
ve saygı duyulan sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu konserine, Balıkesirliler
akın etti. Gencinden yaşlısına her yaş-

tan insan, konser alanını doldurarak en
sevilen Cengiz Kurtoğlu şarkılarını hep
bir ağızdan söyledi. Samimi tavırlarıyla
Balıkesirlilerin gönlünü çalan Kurtoğlu;
“Duvardaki Resminle Avundum Şimdi”, “Hain Geceler” ve “Liselim” gibi
efsaneleşmiş şarkılarını, sevenleri için
seslendirdi. Konserin ardından vatandaşların yanlarına giderek onları selamlamayı ihmal etmeyen Kurtoğlu,
sevenleriyle fotoğraf çektirdi.
Cengiz Kurtoğlu konserinden hemen
önce de Balıkesir’in sevilen sanatçılarından Ayhan, sahne aldı. Sahne
performansı ve güçlü sesiyle vatandaşların beğenisini kazanan Ayhan,
birbirinden güzel şarkıları Balıkesirliler
için seslendirdi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN
GENÇLERE YILSONU HEDİYESİ
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BÜYÜKŞEHİR, 23 NİSAN’I
ŞÖLEN HAVASINDA KUTLADI
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklara doyasıya yaşattı. Avlu
Rekreasyon Alanı’nda şölen havasında bir
program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi,
Havuzlu Amfi alanına kurduğu platformdan
ekinlikleri başlattı. İstiklal Marşı okunarak
Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla
tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulmasının ardından birçok okul gösterilerini sergiledi. Dans gösterisiyle başlayan
etkinliklerde; çocuklar şiirler okudu, tekvandodaki marifetlerini sergiledi, halk oyunları
ve Erik Dalı oynadı, ritim grubu perküsyon
dinletisi gerçekleştirdi.
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BAŞKAN YILMAZ
ÇOCUKLARLA OYUN OYNADI
Gün boyunca Avlu’nun dört bir
yanında etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlara
kurduğu platformlarda birçok oyun
düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi
Mehtap Yılmaz da oyunlarda çocuklara eşlik etti. Yakan toptan, mendil
kapmacaya, halat çekmeden yağ
satarım bal satarıma, ip atlamadan
sekseğe, çuval yarışından pinpon
topu taşımaya kadar geleneksel
çocuk oyunlarını oynayan çocukların mutlulukları ve neşeleri yüzlerine
yansıdı.
“BİZ, EN ÇOK
ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara en güzel
şekilde yaşatmayı amaçladıklarını
söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Biz,
en çok çocukların belediyesiyiz. 23
Nisan’da bizim belediyemizin bay-

ramı. Şehrimizin her yerinde, özellikle de merkezde çok farklı etkinlik
yapıyoruz. Balıkesir’de 23 Nisan bir
gerçekten Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor.” diye
konuştu.
BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI
Balıkesir’de,Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı dolu dolu ve büyük coşkuyla yaşadıklarını ifade
eden Vali Hasan Şıldak“Yaşatanlara
ve bu çalışmaları sergileyen bütün
okullarımıza şükranlarını sunuyor ve
onları tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza da yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Etkinliklere, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile
eşi Mehtap Yılmaz’ın yanı sıra; Vali
Hasan Şıldak ile eşi Fatmanur Şıldak, Karesi Belediye Başkanı Dinçer
Orkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş, çocuklar ve aileleri katılım gösterdi.

23 NİSAN’DA
MAKAM
EMİRA’YA
EMANET
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı koltuğuna 13
yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Emira
Ayşe Ergün oturdu. Başkan Yücel
Yılmaz’a kendisine bu anlamlı günü
yaşattığı için teşekkür eden Emira,
okuluna Robotik Kodlama Atölyesi
kurulmasını istedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, her 23 Nisan günü olduğu gibi bu yılda Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda makamını çocuklara devretti. Kendisinin de ilk mezunlarından olduğu Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu öğrencilerini ağırlayan
Başkan Yücel Yılmaz; 7. sınıf öğrencisi
Emira Ayşe Ergün ve 6. sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Uysal’la yakından
ilgilendi. Başkan Yücel Yılmaz’a; eşi
Mehtap Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü
Ali Tatlı, Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu Müdürü Raşettin Dağ, Türkçe
Öğretmeni Serpil Adagün, Teknoloji
ve Tasarım Öğretmeni Cemile Ergün
ve çocukların aileleri eşlik etti.

KÜÇÜK BAŞKAN TÜRKİYE’NİN
TANIDIĞI BİR YAZAR OLACAK
Başkan Yücel Yılmaz’dan makamı devralan 13 yaşındaki Emira Ayşe Ergün,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı tüm çocuklara armağan
ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl yazdığı
“Mutluluğun Arayışı” kitabından yola
çıkarak bir gün Türkiye’nin tanıdığı
bir yazar olacağına kalpte inandığını
belirten Emira Ayşe Ergün, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
Balıkesir’e yapılmasını düşündüğü çalışmaları şöyle sıraladı;
“Balıkesir’deki kütüphane sayısının
zenginleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gastronomi şehri olan Balıkesir’de özel olarak hazırlanmış bir
organik pazar kurulmalı ve bu pazar,
Türkiye çapında marka olmalıdır. Güzel şehrimiz Balıkesir’i daha da güzelleştirmek ve değerine değer katmak
için çalışmalara hep birlikte ortak olalım.”
KENDİ YAZDIĞI KİTABI
HEDİYE ETTİ
Başkan Yücel Yılmaz’ın, ilçe belediye
başkanlığı yaptığı günden beri okullara çok destek olduğunu dile getiren
Emira Başkan, bu destekler doğrultusunda okuluna,Robotik Kodlama Atölyesi kurulmasını istedi. Bu güzel ve

anlamlı günü kendisine yaşatan başta
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz olmak üzere;İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Mehmet Şeref
Eğinlioğlu Müdürü Raşettin Dağ’a saygı ve şükranlarını sunan küçük Başkan
Emira, yazmış olduğu “Mutluluğun
Arayışı” kitabını imzalayarak Başkan
Yücel Yılmaz’a hediye etti.
BAŞKAN VEKİLİ AHMET KEREM
UYSAL OLDU
Emira’nın ardından makama oturan 12
yaşındaki Ahmet Kerem Uysal da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Balıkesir’i daha sportif bir şehir haline getirmek istediğini belirten
Başkan Vekili Uysal; her okula spor
alanları kazandırmayı ve şehri daha
yeşil bir hale getirmeyi hedeflediğini
söyledi.
Öğrencilerinin, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın
makamını kısa bir süreliğine devraldığını belirten Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu Müdürü Raşettin Dağ
“Okulumuzun ilk mezunlarından olan
Yücel Başkanımız makamında; bizleri,
öğrencilerimizi ve öğrenci ailelerimizi
ağırlayarak çok nazik bir şekilde karşıladı. Bu nazik ev sahipliğinden dolayı
kendisine ve tüm personeline çok teşekkür ediyorum.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, Balıkesir’de Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonlarla
şölen havasında yaşandı. Binlerce çocuğun
katılımıyla Avlu’da gerçekleşen etkinliklerde
Başkan Yücel Yılmaz, gün boyunca
çocuklarla oyun oynayıp etkinliklerine
katılarak mutluluklarını paylaştı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 3.’sü gerçekleştirilen
Avlu Balıkesir Triatlonu’nda; iki gün boyunca yaklaşık 650 triatlet ve
paratriatlet ter döktü. 2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası’nın
gerçekleştirildiği organizasyondan oldukça memnun kalan sporcular,
Balıkesir’in parkurunu çok beğendi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek triatlon şampiyonasına 3.
kez ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon
Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen
Balıkesir Avlu Triatlonu, 25-26 Haziran’da günlerinde Avlu Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2022 Balıkesir
Avlu Triatlon Türkiye Kupası’nda; M3,
yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde,
mini triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), süper sprint triatlon (500 metre yüzme,
12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu)
ve sprint triatlon (750 metre yüzme,
20 kilometre bisiklet, 5 kilometre
koşu) mesafelerinde yarışlar yapıldı.
Yarışlara; Türkiye’nin en iyi triatletlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık
650 sporcu katıldı.
BALIKESİR’DE SPOR TURİZMİ
GELİŞİYOR
Sporcular, antrenörleri ve ailelerinin
de katılımıyla Balıkesir merkez hafta
sonunda binin üzerinde misafirini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği spor müsabakalarıyla; şehrin

hem turizmini canlandırıyor hem de
ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
BALIKESİR’E HAYRAN KALDILAR
Balıkesir’de gerçekleştirdikleri yarışların kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya
“Geçtiğimiz yıl burada Avrupa Kupası’nı gerçekleştirdik. İspanya’daki antrenörlerimiz dediler ki ‘Burada hangi
yabancı sporcuyla karşılaşsak Avlu
diyorlar, Balıkesir diyorlar.’ hayran kalmışlar. Burada çok ciddi destek alıyoruz ve çok ciddi bir potansiyelimiz var.
Zaten Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanımız Yücel Yılmaz da bizim yönetim kurulu üyemiz.” diye konuştu.
SPORCULAR MEMNUN AYRILDI
Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün
organizasyonunda yapılan “Balıkesir
Avlu Triatlonu” kusursuz bir şekilde
gerçekleştirildi. Yarışlara katılan sporcular, Balıkesir’in parkurunun çok güzel olduğunu ve diğer yarışlara göre
organizasyonun çok başarılı olduğunu
belirtti.

TEMİZ BİR MARMARA İÇİN

KOŞTULAR

Balıkesir Avşa Yarı Maratonu’nda 300’den fazla yerli ve yabancı sporcu “Temiz Denize Doğru
Koşuyoruz” sloganıyla Marmara Denizi’ne koşarak sıfır atık konusuna dikkat çekti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Sedoxy Sports
Events iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Avşa Yarı Maratonu “Temiz
Denize Doğru Koşuyoruz” sloganıyla
gerçekleştirildi. Sıfır atık konusunda
farkındalık oluşturmayı, Marmara Denizi’nin korunmasını hedefleyen maratona 300’den fazla yerli ve yabancı
sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi
öncülüğünde, vatandaşlara açık ola-

rak düzenlenen Avşa Yarı Maratonu’nda temiz bir Marmara için farkındalık
oluşturulması da amaçlandı.
GELENEKSEL HALE GELECEK
Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, belediye olarak
sporun hayatı pozitif olarak değiştirme gücü olduğuna inandıklarını ifade
ederek Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla maratonu

geleneksel hale getirmek istediklerini
belirtti. “Temiz Denize Doğru Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği
olmadığına dikkat çeken Akduman
“Başkanımız Yücel Yılmaz’ın liderliğinde Balıkesir; çevre hassasiyeti yüksek,
dinamik bir şehir haline geliyor. Farkındalık oluşturmak adına önemli bir
adım olan bu etkinlikte, temiz denize
doğru koşan tüm sporcuları tebrik ediyorum.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

TRİATLONUN KALBİ
BALIKESİR’DE ATTI
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Büyükşehir Belediyesi, 2023’te amatör spora verdiği desteği 15 katına çıkaracak

AMATÖR SPOR ŞAHA KALKACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Amatör Spor Kulüplerimize Destek Bizden, Spor Yapmak
Onlardan” törenine katıldı. Balıkesir’in dört bir yanında amatör spor kulüplerine önemli destekler sağlayan
Başkan Yücel Yılmaz, 2023’de amatör spora verdikleri nakdi yardımı 15 katına çıkaracaklarını belirterek bireysel
sporda başarı gösteren sporculara tüm imkânları sunma sözü verdi.
şehrin dört bir yanında çalışmalarını
sürdürüyor. Balıkesir’de; amatör sporun gelişmesi ve profesyonel liglere
sporcular yetiştiren bir şehir haline
gelmesi için spor tesislerinin sayısını
ve kapasitelerini artıran Büyükşehir
Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisi’ni tam donamlı bir komplekse dönüştürüyor.

2023’DE DESTEK
15 KATINA ÇIKACAK
Tesis tamamlandığında, tesisin inşasına harcanan para kadar her yıl amatör spor kulüplerine para ayırma sözü
veren Başkan Yücel Yılmaz “Benim bir
hayalim var. Balıkesirliyim, burada büyüdüm ve Balıkesir adına çok dövüştüm. Birçok müsabakada maç yaptım;
hentbol, voleybol, basketbol maçlarına çıktım. Boksta ve karatede dövüştüm. Balıkesirli sporcularımızın profesyonel liglerde olmasını istiyoruz.

“GÜCÜMÜZÜ HEP BERABER
DIŞARIYA YANSITACAĞIZ”
Amatör spora tam destek sözü veren Başkan Yılmaz “Kendi aramızda rekabet edersek bu iş olmaz.

göre bizim ayrı bütçeler ayırdığımız
bir yıl olacak. Bireysel sporda birebir
başarılar elde eden sporcularımıza
her şeyin özelini verip, Türkiye rekabetinin içine girebilecek hale dönüştürmemiz lazım.” diye konuştu.
Törende; U16 Türkiye Şampiyonasında Balıkesir’i temsil eden Büyükşehir
Belediyespor Kulübü ile Dursunbey
Belediyespor Kulübü sporcuları ve
U18 Türkiye Şampiyonasında yarışan Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gömeç Belediyespor Kulübü
sporcularına ödülleri verildi.
Ayrıca Türkiye Kadınlar Voleybol
1. Ligine yükselen Havran Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı da tebrik edilerek ödüllendirildi.
Törene; Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı
sıra; Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı
Metin Mengüç ve amatör spor kulüpleri sporcuları katıldı.

www.balikesir.bel.tr

AHP AMATÖR SPORUN MERKEZİ
OLACAK
Bu kompleksin, bir merkez olmasını istediklerini belirten Başkan Yücel
Yılmaz “Gençlerin buluştuğu, amatör
kulüplerin rekabet ettiği, güzel bir
yer olmasını istiyoruz. Biz, yola çıktık.
Spor Bakanımız yanımızda. ‘Siz, projede ilerleyin, biz bütçeyi attıracağız.’
dedi. 30 milyon lira olarak planladığı-

mız bütçeyi 180 milyona çıkardık. Çok
güzel bir yer olacak gençlerimiz ve
amatör kulüplerimiz için. Ekim ayında
tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlçelerimizle birlikte tek çatı altında
kocaman bir iliz. Farklılığımız, gücümüzdür diyerek bütün takımlarımızın
gücünü şehir gücü olarak dışarıya
yansıtmamız lazım. İçimizdeki rekabet duygusunu da en iyileri seçmek
için kullanmamız lazım. Diğer ilçeyi
rakip olarak görüp, başka şehirlerle
ilgilenmezsek bu zihniyet ileri noktaya gitmez. Bizim rakibimiz; İstanbul,
İzmir, Bursa gibi bölgemizdeki ve
tüm ülkedeki şehir takımları. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak
Bandırma’da, Susurluk’ta, Erdek’te,
Edremit’te, Dursunbey’de bizim
sorumluluğumuzda. Biz, onlarında
hamisiyiz, oralara da yatırımlar yapıyoruz, oradaki gençlerde bizim
gençlerimiz. Gücümüzü hep beraber dışarıya yansıtacağız. Buradan
çalışma arkadaşlarıma talimat veriyorum. 2023 yılı Balıkesir’de her
branşta rekabetin en üst düzeyde
olduğu ve gençlerin yeteneklerine
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir
Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) organizasyonunda düzenlenen “Amatör Spor Kulüplerimize
Destek Bizden, Spor Yapmak Onlardan” töreni, Avlu Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Başkan Yücel Yılmaz’ın
talimatlarıyla; gençlik ve spor yatımlarını her geçen gün artırarak devam ettiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,

Balıkesir’in takımlarının kadrosunda
şehrimizle aidiyet duygusu olan insanlar olsun istiyoruz. Amatör spor
kulüplerimize çok destek vereceğiz,
onlara güveneceğiz, onlar da sporcularını yetiştirecek. Spor birleştirici bir güçtür. İçinizdeki hırsı, öfkeyi
terbiye eder. Biz bu işi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımız buraya bir
rakam yazmışlar. Ben seneye bunun
15 katını amatör spor kulüplerine
dağıtacağım. Seneye yeni bütçemiz
devreye girdiğinde kulüplerimize
nakit ve malzeme yardımında bulunacağız. Kulüplerimizden istediğimiz
rekabet etmeyi bilen ve şehrine aidiyet besleyen gençler yetiştirmeleri.”
dedi.
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BÜYÜKŞEHİR’İN PELERİNSİZ
KAHRAMANLARI HER DAİM HAZIR
Marmara ve Ege
Bölgesi’nde meydana
gelen; yangın, deprem
ve sel baskınlarında
önemli bir rol oynayan
50 kişilik Yıldız Arama
Kurtarma ekibi, özel
eğitimli iz sürme
köpekleriyle birlikte
Değirmen Boğazı’nda
geceli gündüzlü eğitim
kampına girdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi,
Değirmen Boğazı’nda sıkı bir eğitim kampına girdi. Günlük eğitimlerini Organize
Sanayi Yolu üzerindeki Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Tesisi’ndeki parkurlarda
yapan itfaiye erleri, doğal ortamda; temel
arama kurtarma, sel ve su baskınlarında
mahsur kalan vatandaşların kurtarılması,
kurtarma hattının kurulması ve mevcut
becerilerin geliştirmesi için geceli gündüzlü eğitimlere başladı. Ekipler, evlerinden
uzak doğal ortamda iz sürme operasyonlarında kullanılan özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinin de katılımı ile eğitimler
yaptı.
BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE
7/24 AFETE HAZIR
Olası afetlere karşı 7/24 hazırlı olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi
Amiri Mehmet Kılıç, kurulan kampta temel
itfaiye er eğitiminin dışında arama kurtarma eğitimlerini de icra ettiklerini söyledi.
Doğal afette meydana gelebilecek bütün

kurtarma operasyonlarında beceri kazanmak için çalıştıklarını ifade eden Amir Kılıç,
bu eğitimler sayesinde personelin bilgilerinin güncel tutulduğunu vurguladı.
“EKİBİMİZ
GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR”
Kılıç “Tüm dünyada önemli teşkilatlarda
arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ve özel olarak yetiştirilip eğitilen;
Belçika Mali, Labrador ve Alman kurdu
cinsindeki köpekler, Büyükşehir İtfaiyesi’nin 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma ekibimize güç kattı. Türkiye’de deprem ve
farklı nedenlerden dolayı çökme olayları,
meydana geliyor. Yıldız Arama Kurtarma
ekibimiz, sayesinde olaylarda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz.
Bize bu imkânları veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a Balıkesir itfaiye teşkilatı adına çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
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Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi; gençlerin
kendi semtlerinde
rahatlıkla ve güvenle
spor yapabilmeleri
amacıyla hem şehre
yeni spor sahaları
kazandırıyor hem
de mevcut olanları
yeniliyor.

“Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli”ni hayata geçirerek gençlerin; enerjisini ve potansiyelini doğru değerlendirebilmeyi, şehri uluslararası gençlik
çalışmaları konusunda bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir
Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını
sürdürüyor. Gençlik merkezlerinden
spor tesislerine, bölgenin en büyük
kütüphanesinden Espor Tesisine, teknoloji ve girişimcilik zirvelerinden kariyer buluşmalarına kadar gençlere
yönelik yatırımlarını artırarak devam
ettiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bulundukları semtte rahatlıkla spor
yapabilmeleri amacıyla hem mevcut
semt spor sahalarını yeniliyor hem de
yenilerini kazandırıyor.

KULLANIMA UYGUN OLMAYANLAR
YENİLENİYOR
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla semt spor
sahaları tamamlanarak vatandaşların
hizmetine açılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
talimatıyla; gençlerin daha iyi vakit
geçirebilmesi ve spor aktivitelerini artırmak için planlamış olan park
alanlarında, okul bahçelerinde, sahil
düzenlemelerinde yapılan tespitler
sonucunda il genelinde 2019 yılından
bu yana; 19 adet yeni semt spor sahası inşa edildi. Bunun yanı sıra; il genelinde mevcut 11 adet saha zemininden
potasına ve kalesine kadar yenilerek
gençlerin kullanıma açıldı.

www.balikesir.bel.tr

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2022

ŞEHRE YENİ SPOR SAHALARI
KAZANDIRILIYOR
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Nazım TANRIKULU
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü

DEDİĞİ
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Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve TEV paydaşlığında hayata geçirilen
“Kasnak Kardeşliği Atölyesi” projesi, başarılı bir şekilde tamamlandı. Gerçekleştirilen
etkinliklerden elde edilen gelirlerle; Balıkesirli başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversiteli kız
öğrencilere 4 yıl boyunca burs verilecek.
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Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim
Vakfı (TEV) paydaşlığında 2021 Şubat
ayında hayata geçirilmeye başlanan
“Kasnak Kardeşliği Atölyesi” projesi, gerçekleştirilen müzayede ve tiyatro gösteriminden elde edilen gelirlerin de eklenmesiyle
hedefine ulaştı. Proje kapsamında; Balıkesirli başarılı ve ihtiyaç
sahibi üniversiteli kız
öğrencilere 4 yıl
boyunca burs
verilecek.

HER ŞEY OKUMAK İSTEYEN
KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN
Vali Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak ile
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
eşi Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK)
planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınların el emeklerinin satılmasından elde edilen gelirlerle; müzayede ve hemen ardından
ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün sahnelediği “Ben
Anadolu” adlı tiyatro gösteriminden elde edilen gelirler,TEV bünyesinde açılan ‘Kasnak
Kardeşliği Burs Fonu’na aktarıldı. Üniversiteli
kızların okumasına destek vermek amacıyla
başarıyla hayata geçirilen projenin devam
etmesi yönünde çalışmalar planlanıyor.

Yapraklarımda; hiyosiyamin, atropin, hiyosin ve skopolamin bulunur bolca. Bundandır ki Eski Mısır’da, Antik Yunan’da,
Eski Roma’da anestezi benden sorulurdu.
Ortaçağda cadıların büyücülükte kullandığı bir merhem benden yapılırdı. Yapraklarımdan maserasyonla yapılan yağ da
ağrı kesici ve afrodizyak olarak kullanılırdı. İskandinav şamanizmi ve Hint-Avrupa
kabile kültürlerine kadar uzanan bir geçmişi olan büyülü bir bitkiydim.
Apollon için kutsal sayıldığımdan Herba
Apollinaris adımla bilinirim Yunan mitolojisinde.
Delfi Oracle’daki rahibelerin ve kâhin
Pythia’nın önemli kehanet bitkilerinden
biriydim. Ünlü kâhinin gelecek kehanetlerinde beni kullanışı boşuna değildi, demedi demeyin. Derdi ki atam çiçek, sır, giz
yoktur alemde, saklanmıştır bir kılıkta da
kalbiyle bakana ayan olurmuş..
İskandinav kadın şaman Volva’nın
mezar höyükleri de dâhil olmak üzere Neolitik dönemden kalma taş
kaplarda
benim
tohumum bulunmuştur. Astral
seyahat, atalarla
bağlantı kurma
ve büyücülük gibi

deneyimlerde uzun zamanlar beni kullanmışsınız da şimdilerde pek azınız bilir
bu yönlerimi. Sihir ve büyücülükle çok
ilişkilendirilen Venüs, Merkür, Satürn gezegenlerinin özelikleri toplanmıştır bende. Venüs, Merkür ve Satürn’ün üçünün
de ruhların görünmeyen dünyasıyla ve
onları birbirine bağlayan sihirli yasalarla
apayrı bağlantıları vardır zira.
Geleneksel bitkisel tıpta; kemik rahatsızlıkları, romatizma, diş ağrısı, astım, öksürük, göz, kulak, sinir hastalıkları ve mide
ağrısı için kullanılırım. Bazı kültürlerde
analjezik, yatıştırıcı ve narkotik olarak da
kullanıldığım vakidir.
Anadolu’da gözotu, dişotu, kulakotu gibi
adlarla da bilinirim. Göz kurdu, diş kurdu, kulak kurdu vardır ve bu uzuvlardaki
marazlar bu kurtlardandır diyen şifacı
“Ocak”lar bu isimlerle bilir beni. Göz kurdu ocağı, gözotu; diş kurdu ocağı dişotu;
kulak kurdu ocağı kulakotu demiş adıma.
Hepsi de iç yağıyla buladıkları tohumumu bir kızgın nal üzerinde tütsü yaparak
ilgili uzva dumanımı aktarır. Maraz gider,
araz kaybolur, duman olur uçar bir vakte kadar böylece. Tütsü uygulaması yeni
değildir, baksanız höyüklerdeki kalıntılarda yakılmış tohumumu bulmuşlar pek
yakınlarda..
Doğu Avrupa ve Hint ülkelerinde yetiştirip, tıbbi bitki olarak tarımsal üretimim
deyapılır. Ben dedim sözümü, varın siz
duyun özünü. Zehri sonradan da uzun
süre tesir eden çok zehirli bir güzel olduğumu da hatırlatmadan bitirmeyeyim.

www.balikesir.bel.tr

KASNAK
KARDEŞLİĞİ PROJESİ
İLE KIZLAR OKUYACAK

Antik ören yerlerinde, farklı farklı köylerde moloz dökülen taşlı yerlerde görürdüm banotunu hep. Bu sefer Kazdağları’nın yamacındaki bir köyün yıkıntıları
arasında, moloz yığınlarının içinde karşılaştık. Dedi ki; ben çöpte açan bir güzel
çiçeğim, zehrimde saklarım şifamı. Diyeyim size halimi.
Bilimsel adım Hyoscyamusniger. Başka
türlerim de var elbette. Anadolu’da; siyah
banotu, deli batbat, gâvur haşhaşı, bengildek, berç, benk, dağdağan gibi isimlerle bilinirim.
İnsanın yerleşik olduğu yerlerde, antik
kentlerin güneş gören duvarlarında, sur,
kilise, cami gibi eski yapıların duvar taşlarının toprak harcının içine tutunmuş salınırken görürsünüz beni. İnsanın yerleşik
olmadığı yerlerde görünmem pek. Bunu
tefekkür ederseniz belki bir sırrımı duyarsınız özünden..
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Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşları arasında olduğu Balıkesir İstihdam Fuarı’nın 7’ncisi Avlu
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 50 firma, Balıkesir ve Onyedi Eylül Üniversiteleri ile 41
meslek lisesinin stant açtığı fuarda; işverenlerle, iş arayanlar bir araya geldi. Meslek liseleri de açtıkları
stantlarda bölümleriyle alakalı becerilerini sergiledi.
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Balıkesir İstihdam Fuarı’nın 7’incisi,
24-25 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Balıkesir Valiliği himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü koordinasyonunda;
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi Odası, Ticaret Odası,
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve
Balıkesir İnsan Kaynakları Platformu
iş birliğinde yapılan fuar kapsamında Avrupa Mesleki Beceriler Haftası
dolayısıyla Balıkesir Mesleki Beceriler
Fuarı da açıldı.
50 FİRMA KATILDI
Balıkesir’de faaliyet gösteren 50 firma, Balıkesir ve Onyedi Eylül Üniversiteleri ile 41 meslek lisesinin stant
açtığı fuara; iş ve staj imkânlarını
değerlendirmek isteyen vatandaşların ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar

çalışmak veya staj yapmak istedikleri
firmaların stantlarında yetkililerden
bilgiler alarak özgeçmişlerini doldurdular. Şehir ekonomisi ve istihdamı
adına oldukça önemli olan fuara konuşmacı olarak ilk gün ünlü sunucu
ve haberci Pelin Çift, İkinci gün ise;
sevilen oyuncu ve senarist Müfit Can
Saçıntı katıldı.
ÖNEMLİ BİR FIRSAT
Fuarın iş arayanlar ile işverenleri bir
araya getirmesi noktasında önemli
bir organizasyon olduğunu söyleyen
İŞKUR Müdürü Nazım Balcı “İşverenlerimizin aradığı iş gücünü bulacağı,
iş arayan vatandaşlarımızın işe yerleşeceği bir fuar olmasını diliyorum.”
dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı,
eğitim camiası ile iş dünyasını bir araya getiren fuarın düzenlenmesinde
emeği geçenlere teşekkür ederken;
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektör Vekili Prof. Dr. Celalettin Yanık istihdam fuarlarının lise öğrencileri ve üniversite öğrencilerine büyük
katkı sağladığını belirtti. Balıkesir
Üniversitesi’nin şehirle bütünleşme
noktasında kurumlarla birlikte yürütülen projelerde aktif rol aldığını kaydeden Balıkesir Üniversitesi Rektörü
İlter Kuş ise geçen yıl 300’e yakın
mezununun istihdamının sağladığını
söyledi.
“40 BİN ÇALIŞAN
ÖNGÖRÜYORUZ”
Konuşmasına “Ömür boyu mutluluk
istiyorsanız, sevdiğinizi işi yapın.” diyerek başlayan Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi’nde 2012 yılında 4 bin
500 istihdam olduğunu şuanda bu
sayının 18 bin 900 çalışana ulaştığını
belirterek “2025’in sonunda 40 bin
kişi olacağını öngörüyoruz. OSB’de

var olan arazilerimizin hepsine fabrikalar kuruldu, yeni arazilerde açıldı. İnşaatlar devam
ediyor. Bu fabrikalar; beyaz yakalı, mavi yakalı, tecrübeli, tecrübesiz personelle çalışacak.” dedi.
“HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN”
Vali Hasan Şıldak liderliğinde istihdamı artırmaya yönelik güzel çalışmalar yapıldığı söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, gençlere tavsiyelerde bulundu. Başkan Yılmaz “Belirli bir yaşa
gelinceye kadar özgürlüğünüz ve seçenekleriniz çok fazla. Ama bir raya girdiğinizde o
ray, artık sizin yapacağınız mesleği, sosyal
çevrenizi, işlerinizi ve etrafınızda olacak her
şeyi belirliyor. Yol haritanızı çok iyi belirleyin.
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım
edemez. Hedeflerinizi belirleyip ona yönelik
çalışmanız çok önemli. Burada olmanız da
sizlerin buna olan gayretini gösterir.” diye
konuştu.
İSTİHDAMI GELİŞTİRMEK AMACIYLA
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Amaçlarının; işveren ile gençleri, sektörle
çalışma adaylarını bir araya getirerek uçları
birleştirmek olduğunu belirten Vali Hasan
Şıldak “Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün
bilinçli bir şekilde karşılanması adına çok
önemli bir fuardayız. İstihdam Fuarımızın;
gençlerimiz, işveren firmalarımız açısından
oldukça iyi geçmesini temenni ediyorum.
Şehrimizde istihdamı geliştirmek adına tüm
resmi kurumlarımızla çalışmalarımız devam
edecek.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

İŞVERENLERLE İŞ ARAYANLAR
BULUŞTU
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MUHTARLARA
‘MEDYA OKURYAZARLIĞI’ EĞİTİMİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi;
medyayı kullanma, medya
iletilerini doğru anlama,
mesajlara karşı kontrollü
olma ve zararlı içeriklerden
kendisini koruyabilme yeteneği
kazanmaları amacıyla,
Balıkesir genelinde görev
yapan muhtarlara“Medya
Okuryazarlığı” eğitimi verdi.

103’ÜNCÜ YILDA
103 GENÇLE BULUŞTU
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın
103’üncü yılına özel, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nden 103 gençle bir araya geldi.
araya gelmiş ve ‘düşmanı geri döndürecek kuvvet, namlunun ucundadır’ diyerek mücadeleyi başlatmıştır.” dedi.

tüm gençlere anlatın; sizin için gayret
eden, sizin için kapılarını sonuna kadar açan, her zaman arkanızda duracak bir Büyükşehir Belediye Başkanı
var.” açıklamasında bulundu. Genç
neslin güçlü olmasının Türkiye için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Yılmaz “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
siz kıymetli gençlere armağan ettiği
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nızı kutluyorum.” dedi.

www.balikesir.bel.tr

“TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANSSINIZ”
“Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatanına
ve Balıkesir’e aidiyet duygusu yüksek gençler yetişsin istiyoruz.” diyen
Başkan Yücel Yılmaz “Sizlerin; gönüllük esasıyla bu şehir için yaptığınız
işler, ortaya koyduğunuz duruş bizim
için çok önemli. Bu şehirde yaşayan

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz’ın muhtarları çok önemsediğini ifade eden Muhtarlık İşleri Dairesi
Başkanı Elvan Bahar Göktepe, rutin olarak gerçekleştirdikleri hizmetlerin dışında muhtarların eğitimlerine de oldukça
önem verdiklerini söyledi. Yeni medya-

da her bir kullanıcının aynı zamanda birer dağıtıcı pozisyonunda olması sebebiyle bilgi kirliğinin çok fazla yaşandığı
medya ve sosyal medya mecralarının
doğru kullanılarak iletişimin zararlarından arındırılmış bir biçimde vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması hedefiyle bu eğitimi planladıklarını
belirten Göktepe “Muhtarlarımızın eğitimi çok önemli. Dünya, artık eski dünya değil. Muhtarlarımızın toplumda bir
adım önde olmalarını planlıyor ve bunu
çok istiyoruz. Eğitimlerimiz bundan
sonra da bütün hızıyla devam edecek.”
diye konuştu.
Eğitimlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akif
Şencan da muhtarları ziyaret ederek
Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman
muhtarların yanında olduğunu dile getirdi.
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Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Olağan Genel Kurulu’nun da
gerçekleştirildiği programda konuşan
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Balıkesir’in milli mücadele için
çok özel bir şehir olduğunu vurgulayarak “19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı. Ancak onun öncesinde Balıkesir’de bu mücadeleye zemin
hazırlayacak önemli işler yapılmış,
kararlar alınmıştır. 16 Mayıs 1919 günü
Balıkesir halkı, Okuma Yurdu’nda bir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 20 ilçede görev yapan muhtarların tamamına
“Medya Okuryazarlığı” eğitimi verdi.
Doç. Dr. Mustafa Sami Mencet ile Dr.
Öğretim Üyesi Onur Öksüz tarafından
verilen eğitimlerle muhtarların; medyayı kullanma, medya iletilerini doğru
anlama, mesajlara karşı kontrollü olma
ve zararlı içeriklerden kendisini koruyabilme yeteneği kazanması amaçlanıyor.
Eğitimlerin sonunda muhtarlara, sertifikaları da verildi.
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AÇIK VERİ PORTALI’NI
1,7 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

ZİHA’DAN NOKTA ATIŞI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek popülasyonunun
önüne geçmek için DSÖ’nün onayladığı biyosidal ürünleri; ZİHA
ile havadan sulama kanalları, sazlık ve geniş su birikintilerinin
üzerine bırakıyor. Suda çözülen ve çevreye herhangi bir zararı
olmayan ilaçlar, geniş bir alanda larvaları imha ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşere ile mücadele
ediyor. İlçelere araç, ekipman ve
biyosidal ürün desteği veren Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Körfez Bölgesi’nde araçların giriş
yapamadığı alanlarda Zirai Drone
(ZİHA) ile havadan sivrisinek larva
mücadelesi yaparak ilçe belediyelerine destek oluyor. Ekipler; dronelara yüklü, suda çözülen Dünya
Sağlık Örgütü’nün onayladığı biyosidal ilaçları havadan bırakıyor. İlaçlar
suda çözüldüğünde geniş bir alanda
larvaları yok ediyor.
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BU YAZ RAHAT GEÇECEK
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı tarafından sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için
Körfez Bölgesi’nde her yıl larva ilaçlamaları yaptıklarını vurgulayan Ve-
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69 veri setinin yayına açıldığı portal,
vatandaş katılımcılığının artmasına
imkân sunuyor. Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz’ın benimsemiş
olduğu; şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen Açık Veri
Portalı; Haziran 2020’den bu yana 318
bin kez görüntülendi. Belediye ve iştirakleri tarafından üretilen verilerin
vatandaşların kullanımına açıldığı, https://acikveri.balikesir.bel.tr internet
adresinden ulaşılabilen Açık Veri Portalı’nda; çevre, ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal ve belediyecilik olmak

üzere toplam 6 kategoride şehre dair
veriler bulunuyor.
69 VERİ SETİ YAYINDA
69 veri setinin yayında olduğu portal 1,7 milyon ziyaretçiyi ağırlarken en
çok incelenen başlıklardan bazılarıysa
“BTT – Günlük Taşınan Yolcu Sayıları”,
“Ücretsiz Wİ-Fİ noktaları”, “Hal Fiyatları” oldu. Portalın Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı ve şeffaf yönetim
anlayışı doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleştirilmesi hedefleniyor.

BİLGİYE KOLAY ERİŞİM
Balıkesirlilerin kentle ilgili tüm bilgilere
rahatlıkla ulaşabildiği ve verilerin sürekli güncellediği portal ile Büyükşehir Belediyesi; yaşam kalitesi yüksek
bir şehir, oluşturulacak veri havuzuyla da üretkenliği artırmayı hedefliyor.
Belediye ve vatandaşlar arasındaki
iletişimin güçlendirilmesine, hizmetlerin kalitesinin ve performansının artırılmasına katkı sağlayan portal ayrıca
vatandaşların ve akademisyenlerin,
şehir yönetiminde belediye ile birlikte
çalışmasına ve iş birliği yapmasına da
imkân sağlıyor.

teriner Hekim Caner Nergizlioğlu,
ilaçlamalar sayesinde vatandaşların
bu yazı daha rahat geçireceklerini
söyledi.
BBB’DEN İLÇE
BELEDİYELERİNE DESTEK
Dünya Sağlık Örgütü’nün onaylayıp
ruhsat verdiği biyosidal ürünlerin
doğadaki hiçbir canlıya zarar vermediğini dile getiren Veteriner Nergizlioğlu şu açıklamalarda bulundu:
“Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz
ile 20 ilçe belediyemiz aramızda imzalanan haşere ile mücadele konusunda iş birliği protokolü kapsamında; 50 araç 70 ekipman ve 11 bin litre
biyosidal ürünü ilçe belediye başkanlıklarımızın hizmetine tahsis ettik.
‘SÜREKLİ KONTROLDEYİZ’
Körfez Bölgesi’nde bataklık sazlık ve
araç ile ulaşım imkânı bulunmayan
noktalar için zirai drone ile sivrisinek
larva mücadele çalışmalarına başla-

mış bulunmaktayız. Dünyanın en büyük problemi olan iklim değişikliğinden dolayı larva ile mücadelenin bir
zamanı ve standardı kalmadı. Biz su
sıcaklıklarının 15 derecenin üzerine
çıktığını tespit ettiğimiz anda sivrisinek larva mücadelelerine başlanılması gerektiğini ilçe belediyelerine
iletiyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve
ekip arkadaşlarımız sürekli bunların
kontrollerini yapıyor.
‘DSÖ ONAYLI ÜRÜNLER
KULLANIYORUZ’
Yaptığımız zirai drone hizmetinden vatandaşlarımız gerçekten çok
memnun. Belirtilen bölgelere araçla
girme imkânı olmadığı için durgun su
birikintilerinde mutlaka Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan biyosidal
ürünleri kullanıyoruz. Bunlar biyolojik bir sınıfta olduğu için sivrisinek
larvaları dışında suda yaşayan hiçbir
canlıya zarar vermiyor.”

www.balikesir.bel.tr

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Kent” vizyonu doğrultusunda, şehirle ilgili verilerin ücretsiz
erişime açıldığı ‘Açık Veri Portalı’nda vatandaşlar; çevre, ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal ve
belediyecilik hakkında birçok veriye 318 binden fazla erişim sağlanırken toplam 1,7 milyon kişi de siteyi
ziyarette bulundu.
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Dr. Serpil KARA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Sıcak Çarpmalarına Dikkat
Kavurucu sıcaklar geldi çattı. Neleri
doğru neleri yanlış yapıyoruz biliyor
muyuz?
Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim
değişikliğinin etkilerini ülkemizde
de ani bastıran yağışlar, sıcak hava
dalgalanmaları, aşırı sıcaklar olarak
gün geçtikçe daha fazla görmekteyiz.
Bu hava olaylarına karşı tedbirli
olmak sağlığımız açısından önem arz
etmektedir. Her konuda olduğu gibi
sıcak havalarda daha fazla dikkat
etmesi gereken risk grupları olarak
adlandırdığımız gruplar mevcuttur.

Sıcak çarpmalarında İlkyardım;
Hasta serin ve havadar bir yere alınmalı,
giysiler çıkarılmalı ve gerekirse yeni
giysiler giydirilmeli, sırt üstü yatırılarak,
kol ve bacaklar yükseltilmelidir. Bilinç
kaybı ve halüsinasyon görme gibi
belirtileri varsa mutlaka 112 aranmalı
ve sağlık profesyonellerinden yardım
istenmelidir.

www.balikesir.bel.tr

Korunmak için;
Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamakla
birlikte; dışarıya çıkarken mutlaka
şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi
güneş ışığından koruyacak aksesuarlar
kullanılmalıdır. Mevsim şartlarına
uygun, terletmeyen, açık renkli ve
hafif giysiler giyilmeli; bol miktarda
sıvı tüketilmelidir. Her öğünde yeteri
miktarda gıda alınmalı; gereksiz ve
bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır. Vücut
temiz tutulmalıdır. Direk güneş ışığında
kalınmamalı; kapalı mekanların düzenli
aralıklarla havalandırılmasına özen
gösterilmelidir.

Sıcak Çarpması Belirtileri;
Kas krampları, güçsüzlük, yorgunluk, baş
dönmesi, davranış bozukluğu, sinirlilik,
bol terleme (daha sonra semptomlar
kötüleştikçe terleme azalır), mide
krampları, kusma, bulantı, nabız artışı
ve ilerleyen durumlarda bilinç kaybı
ve halüsinasyonlar belirtiler arasında
bulunur.
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Sıcak Çarpması Risk Grupları;
• Tansiyon,
• Kalp hastaları,
• Diyabet hastaları,
• Kanser hastaları,
• Normal kilosunun çok altında ve çok
üzerinde olanlar,
• Psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı
olanlar,
• Böbrek hastaları,
• 65 yaş üzeri kişiler,
• 5 yaş altı çocuklar,
• Hamileler,
• Sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar,
• Yeterli miktarda su içmeyenler

Burada belirtilen durumlardan bir
ya da birkaçına sahip olan kişilerin
sıcak günlerde daha dikkatli olmaları
gerekir. Zorunlu haller dışında dışarıya
çıkmamalarını öneririz.
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