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Sevgili Balıkesirliler,
Daha yaşanabilir, daha güçlü bir Balıkesir’i inşa etmek için proje ve yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. 

İnsana ve doğaya dost belediyecilik anlayışımızla bir yandan Balıkesir’i tüm eksikleri giderilmiş bir şehir haline getirirken 
diğer yandan da insanımızın refah seviyesini artıracak, şehrimizin marka değerini güçlendirecek yatırımları devreye 

alıyoruz. 
Gayemiz; sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikalarıyla toprağımızın bereketine bereket katmak. Bu nedenle göreve 

geldiğimiz günden bu yana üreticilerimize büyük destekler verdik. Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan Balıkesir; var 
olan değerleri ve eşsiz potansiyeliyle korunarak geleceğe aktarılması gereken bir coğrafya… Bize özgü olan tüm değerleri 
korumayı ve gelecek nesillere taşımayı temel stratejimiz olarak belirledik. Bu kapsamda; denizimizi ve çevremizi korumak 
için birbirinden kıymetli projeleri devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Çalışmalarını tüm hızıyla Erdek ve Bandırma 

Körfezi’ndeki kirliliği önleyecek “Erdek İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” ile 
“Bandırma Entegre Su Projesi” inşaatlarına hızla devam ediyoruz.

Atıksız yaşam konusunda Türkiye’ye örnek olacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Marmara İlçemize bağlı Ekinlik 
Adası’nı Türkiye’nin ilk ‘Atıksız Adası’ haline getirdik. Benzer çalışmayı şimdi Avşa ve Marmara adaları için yapıyoruz. 

Aynı şekilde Altıeylül ve Karesi ilçelerinde ‘Sıfır Atık Caddeleri’ oluşturduk. 
Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Sokaktaki can dostlarımıza daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet 

sağlayabilmek için devreye aldığımız VETBÜS, 20 ilçemizi karış karış gezmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz 
Temmuz ayında hizmete aldığımız tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS ile yaralanan ya da acil müdahaleye 

ihtiyaç duyan sokak hayvanlarımızın yardımına koşuyoruz. 
Şehrimiz tarihinde bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir restorasyon çalışması başlattık. 20 ilçemizde tarihi yapıları 

restore ederek yeniden kente kazandırıyor, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarımızın kullanıma açıyoruz. Aynı 
zamanda tarihi kent merkezlerinde yaptığımız sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla turizmi canlandırıyoruz. 

Her ilçesinin kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı ve dünyaca kabul gördüğü bir şehir hayalimiz var. Bu noktada 
Balıkesir’in tarihini, kültürünü, sosyal yapısını ve yöresel lezzetlerini tüm yönleriyle geliştirecek birçok projemiz var. 

Hedefimiz Balıkesir’imizin özgün imajını ön plana çıkararak dünyaya tanıtmak. Bu hedefe ulaşmak için kırsalın kimliğinin 
güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Kırsal yaşamı, tarımsal faaliyetleri ve 

doğal kaynakları dikkate alarak birbirinden farklı yaşam biçimi alternatifl eri sunan bölgeler haline getiriyoruz.
Çalışmalarımızın kısa bir özetini sunan Balıkesir Bülteni’mizi keyifl e okuyacağınıza inanıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 
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Balıkesirlilerin uğrak noktası, günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği Avlu’nun, 2. Etabının 
açılışı gerçekleştirildi. Avlu’nun muhteşem atmosferinde gece gündüz gerçekleştirilen 

etkinlikler ve konserlere vatandaşların ilgisi büyük oldu.

MUHTEŞEM ATMOSFERİYLE
AVLU 2. ETAP AÇILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu 
2. Etabın açılışını gerçekleştirdi. Gün-
düz alanda yapılan çeşitli etkinliklerin 
ve açılışın yanı sıra Büyükşehir Beledi-
yesi, gece gerçekleştirilen konserlerle 
de Avlu’nun ihtişamına yakışır bir or-
ganizasyon düzenlendi.

26 BİN METREKARE YEŞİL ALAN
Avlu 1. Etaba entegre olarak yapılan 
2. Etabın; 15 bin 682 metrekaresi inşa-
at alanı, 26 bin 431 metrekaresi yeşil 
alan olarak vatandaşlara hizmet vere-
cek. Toplamda 240 bin metrekare açık 
alan üzerine konumlanan Avlu’nun ilk 
etabında 20, ikinci etabında ise; 54 ol-
mak üzere toplam 74 kiralanabilir alan 
bulunuyor. 2. Etapta yer Yüzde 70’in 
üzerinde doluluğun sağlandığı dük-

kânlarda yaklaşık 800 kişinin istihdamı 
sağlanacak. 

ÇOK YÖNLÜ YAŞAM ALANI 
Avlu 2. Etapta; konser alanı, amfi ti-
yatro, tiyatro ve sergi salonu, kongre 
merkezi, ticaret odası, 1700 metrekare 
skate park, 1850 metrekare tartan pist 
yürüyüş yolu, 850 metrekare spor sa-
lonu ve çocuk parkları bulunuyor. 
Yapılan hizmet ve yatırımlarla, Balı-
kesir’in mütevazı bir şehir olma kabu-
ğundan sıyrıldığını söyleyen AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Avukat Adil Çelik 
“Bunların hepsi bir makro planın eseri-
dir. Balıkesir’i kabına sığmayan bir şe-
hir haline getiren eserler emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ’ A TEŞEKKÜR
Benzerlerini yurt dışında gördükleri 
hizmetlerin, Balıkesir’de de hayata ge-
çirilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren AK Parti İl Başkanı Ekrem 
Başaran, Balıkesir’e böyle bir hizmet 
yapılmasında emeği geçen herkese 
teşekkür etti.
Göreve geldiği günden bu yana Ba-
lıkesir’de kronikleşen her sorunu çö-
züme kavuşturmak için gece gündüz 
çalıştıklarını ifade eden Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, önceki dönem belediye başkan-
larından Ahmet Edip Uğur’un yapımını 
başlattığı Avlu’nun, 2. Etabını tamam-
layarak açılışını gerçekleştirmekten 
duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
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BALIKESİR PROAKTİF BİR ŞEHİR 
HALİNE GELDİ
Balıkesir’in artık kalkış noktasına gel-
miş, bütün yatırımlarını tamamlamış, 
yeni yapılacak işlerle ilgili sorunlarını 
çözen proaktif bir şehir haline geldi-
ğini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz 
“Balıkesir’in aslında çok üst noktada 
yatırımlar aldığını ve çok hızlı geliş-
tiğini göreceksiniz. Böyle bir mekâ-
nın da bu gelen talebi karşılamakta 
zamanlaması çok iyi oldu. Bugün, 
Balıkesir’de aynı anda TOKİ 4 ayrı 
noktada inşaat yapıyor. Sefaköy, Ku-
vayı Milliye, Çamlık’ın arkası ve OSB 
bölgesinde. Yine TOKİ vasıtasıyla 3 
bin 600 konut yapılacak. Bunlar hep 
kent yaşamının kalitesini artıracak 
yerleşimler olacak. Avlu 2. Etabıyla 
birlikte toplamda 800 vatandaşımı-
zın istihdam edildiği bir yer haline 
geldi. Her açılan yer şehrimize katma 
değer katıyor.” dedi.

UZUN YILLAR SORUNSUZ
HİZMET EDECEK YATIRIMLAR
Balıkesir için gece gündüz çalıştıkla-
rını söyleyen Başkan Yılmaz “Evsel 
atıkların toplandığı bölgede koku 
problemi vardı. Milyonlarca lira har-
cayarak şehrimizi hem evsel atıkların 
depolanma yükünden hem kokusun-
dan kurtaran, üstelik doğaya zarar 
vermeden enerji üreten bir tesise 
kavuşturduk. Bu tesis herhangi bir 
elektrik kesintisi yaşadığımızda 50 
bin konuta elektrik sağlayacak ka-
pasitede. Su borularının patlaması 
sebebiyle yaşanan sıkıntıların önüne 
yeni yaptığımız hatlarla geçtik. Mev-
cut olan her arıtma tesisimizin ba-
kımlarını gerçekleştiriyor, yenilerini 
inşa ediyoruz. Çamlık Tepesi, Zağnos 
Paşa Camisi Meydanı, Başçeşme Me-
zarlığı, Şeyh Lütfullah Camisi Mey-
danı, restorasyon çalışmalarımız ve 
Avlu Yaşam Alanı bunlar uzun yıllar 

boyunca vatandaşlarımıza sorunsuz 
hizmet verecek yatırımlar.” dedi. 
Programa, Balıkesir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı 
sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; 
Belgin Uygur, Adil Çelik, Yavuz Su-
başı ile Mustafa Canbey, AK Parti İl 
Başkanı Ekrem Başaran, ilçe beledi-
ye başkanları, Balıkesir Üniversitesi 
Rektörü İlter Kuş, Balıkesir Ticaret 
Odası Başkanı Rahmi Kula, siyasi par-
ti temsilcileri ve vatandaşlar katılım 
gösterdi.  
Açılış programı; önce TRT Müzik ek-
ranlarının sevilen yüzü Züleyha Ortak 
konseri sonrasında ise milyonların 
sevgilisi ünlü assolist Gülben Ergen 
konseriyle taçlandırıldı. Avlu’nun 
muhteşem atmosferinde yapılan 
konserler, vatandaşların yoğun katı-
lımıyla gerçekleştirildi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül İlçesi Ertuğrul Mahallesi’nin 
tek camisi olan 120 yıllık Ertuğrul Camisi’nin restorasyonunu 

tamamlayarak yeniden ibadete açtı.  Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz ve mahalleliler ibadete açılan camide ilk Cuma 

Namazı’nı birlikte kıldı. 

Şehrin tarihi ve kültürel hazinele-
rine sahip çıkarak bakım, onarım, 
restorasyonlarını yapan Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, Altıey-
lül İlçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki 
120 yıllık tarihi Ertuğrul Camisi’ni 
yeniden kullanılabilir hale getirdi. 
Yıllardır atıl bir durumda bulunan 
tescilli cami, Büyükşehir’in çalış-
maları sonucunda adeta külle-
rinden yeniden doğdu. Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı 
Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Be-
lediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 
Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yel-
kovan ve Ertuğrul Mahallesi sa-
kinlerinin katılımı ile caminin açılışı 
gerçekleştirildi.

ORJİNALLİĞİ KORUNDU
Ertuğrul Mahallesi’nin merkezinde 
konumlanan tek cami olan Ertuğ-
rul Camisi; avlusu, hizmet bina-
sı, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla 
yaklaşık 870 metrekare alan üze-
rine kurulu. Tarihi yapısına saygılı 
ve orijinalliği korunarak yapılan 
çalışmalarla cami hem cemaatin 
sağlıklı bir şekilde ibadet edebile-
ceği hale geldi hem de avlusu içe-
risinde yer alan ve oldukça kötü 

durumda olduğu için kullanılama-
yan tescilsiz yapılar yıkılarak yeri-
ne, projeye uygun ıslak hacimler 
ve okuma salonu inşa edildi.
“YOK OLMALARINA
İZİN VERMEYİZ”
Bir yıl gibi kısa bir sürede Ertuğ-
rul Camisi’nin restorasyonunu ta-
mamladıkları bilgisi veren Başkan 
Yücel Yılmaz “Bizler; yerel yöneti-
ciler olarak yolları yapıyoruz, alt-
yapıyı yapıyoruz, şehrin birçok ih-
tiyacını karşılıyoruz. Yıllardır yeni 
hizmetler üretildi ancak bakım ya-
pılmazsa yok olma tehlikesi olan 
yerlerimiz de var. Biz, ilçe bele-
diyelerimizle birlikte Balıkesir’de 
çok yerde çalışmalar yapıyoruz. 
En çok önemsediğimiz işlerden 
birisi de yıkılmaya yüz tutmuş 
tarihi alanları yeniden şehre ka-
zandırmak. Aygören, Dumlupınar 
mahallelerimizdeki tarihi binaların 
restorasyonu, Başçeşme Mezar-
lığımızı, Şeyh Lütfullah Camimizi, 
Zağnos Paşa Camimizi ve civa-
rında yenileme çalışmaları yaptık. 
Balıkesir’in simgeleri bir bir ortaya 
çıkıyor. Ertuğrul Camisi’nin resto-
rasyonunda emeği geçen herke-
se çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 

120 YILLIK TARİHİ CAMİDE
YENİDEN EZAN SESİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2 aydan kısa bir sürede tamamladığı Milli Kuvvetler Caddesi’ni araç 
trafiğine açtı. Milli Kuvvetler Caddesi ve Şeyh Lütfullah Camisi çevresinde gerçekleştirdiği dönüşüm 
çalışmalarıyla bölgenin çehresini değiştiren Büyükşehir, peyzaj çalışmalarıyla alanı çiçeklendirecek. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin 
en işlek ve sembol caddelerinden biri 
olan Milli Kuvvetler Caddesi’nde baş-
lattığı altyapı ve dönüşüm çalışmaları 
ile şehrin en eski ve önemli camile-
rinden biri olan Şeyh Lütfullah Cami-
si çevresinde yaptığı düzenleme ve 
meydan oluşturma çalışmalarını hızlı 
bir şekilde tamamlayarak Milli Kuvvet-
ler Caddesi’ni araç trafiğine açtı. Araç 
trafiğine açılmadan bir gün önce hem 
gündüz hem gece sabaha karşı Milli 
Kuvvetler Caddesi ve Şeyh Lütfullah 
Camisi Meydanı’nda incelemelerde 
bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yücel Yılmaz, gerçekleştirdik-
leri dönüşüm ve iyileştirme çalışmala-
rını 2 aydan kısa bir sürede titizlikle ve 
özenle tamamladıklarını belirtti.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA 
ŞEHRE YAKIŞAN ALANLAR
Peyzaj düzenlemeleri de tamamlandı-
ğında yeni bir çehre kazanacak olan 
alanda, bütüncül bir yaklaşımla şehre 
yakışacak bir cadde ve meydan ola-
cak. Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nın 
ardından Şeyh Lütfullah Camisi çev-
resinde gerçekleştirdiği çalışmalarla 
görkemli bir meydan oluşturan Büyük-

şehir Belediyesi, şehrin en büyük ek-
sikliklerinden olan meydan sıkıntısını 
ortadan kaldırıyor.

PEYZAJ ÇALIŞMALARIYLA
ÇİÇEK GİBİ OLACAK
İçme suyu ve kanalizasyon şebeke 
hattı sil baştan yenilenen Milli Kuvvet-
ler Caddesi’nde yağmursuyu ızgara ve 
parsel baca yapım çalışmaları da ger-
çekleştirilerek yağışlı havalarda olabi-
lecek taşkınların önüne geçildi. Baştan 
sona yenilen cadde, peyzaj çalışma-
larının da tamamlanmasının ardından 
çiçek gibi bir görünüme kavuşacak.

MİLLİ KUVVETLER VE ŞEYH 
LÜTFULLAH’TA

DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI
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Verimli ovaları ve eşsiz doğayısıyla yeryüzü cenneti Balıkesir’in yöresel ve kültürel ürünleri, İstanbul 
Yenikapı’da “Balıkesir Tanıtım Günleri” kapsamında 5 gün boyunca tanıtıldı. Memleket hasreti çeken 

Balıkesirlilerin ve Türkiye’nin her yerinden milyonlarca insanın bulunduğu İstanbul’da yaşayan vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği tanıtım günleri, gerçekleştirilen etkinliklerle göz doldurdu. 

İstanbul’da yaşayan Balıkesirliler, 14-
18 Eylül günleri arasında Yenikapı Fuar 
Alanı’nda düzenlenen Memleket Gün-
leri’nde hasret giderdi. İstanbul Ba-
lıkesirliler Derneği koordinesinde ve 
Balıkesir Valiliği himayesinde; Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe be-
lediyesi, şehrin marka değerlerini ön 
plana çıkararak 5 gün boyunca yüz-
lerce çeşit ürünüyle İstanbul’da şov 
yaptı. 

STANTLARDA YOK YOKTU
Balıkesir’in adeta İstanbul’a taşındığı 
tanıtım günlerinde, yöresel ürün stan-
dında 60’ın üzerinde firma; zeytinle-
rinden zeytinyağlarına, peynirlerinden 
tereyağına, kaymağından balına, höş-
meriminden Balıkesir Kaymaklısına, 
özel karışım baharatlarından kurutul-
muş meyve-sebzelerine, pekmezin-
den tahinine, reçelinden salçasına 
kadar daha birçok ürünü ziyaretçilerle 
buluşturuldu. 40’ın üzerinde stant bu-
lunan kültürel ürün çadırında 20 ilçe 
belediyesinin yanı sıra; Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı meslek edindirme 
kursları (BALMEK) açtığı stantlarda; 
iğne oyaları, Balıkesir Pullusu, çarpa-
na, çini, takı tasarım, güzel sanatlar ve 

ebru atölyelerinde ürünlerini ziyaretçi-
lere tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Çift-
çi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından 
da çeşit çeşit Balıkesir balı, belediye 
bünyesinde yetiştirilenaromatik bitki-
lerin çayları, hidrosolleri, uçucu yağ-
ları, Türkiye’nin ilk yerli kara mürver 
şurubu SAMBUÇEM ziyaretçilere 
sunuldu. 50 çeşit peyniri, on-
larca çeşit ekmeği, zeytini ve 
zeytinyağlarını 
da ziya-

retçilere tattıran Büyükşehir Belediye-
si aralarında dünyanın en iyisi seçilen 
“50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının 
da bulunduğu birçok kültür yayınını 

memleketlilerine tanıttı.

İSTANBUL’DAKİ BALIKESİRLİLER, 
MEMLEKET HASRETİ GİDERDİ

İSTANBULLULAR
HAYRAN KALDI
İstanbul’da yaşayan Balıkesirlilerin 
bir araya gelerek kaynaşması ve 
memleketlerinin ürünlerine ula-
şımlarının sağlanmasının yanı sıra; 
Balıkesirli olmayanların da ziyaret 
ederek hayran kaldığı tanıtım gün-
lerinde şehrin ürünlerinin tanınırlığı 
artırıldı. Höşmeriminden kaymak-
lısına, kokorecinden sucuğuna, 
köftesinden hamur işi ürünlerine, 
Ayvalık Tostundan Susurluk Tostu 
ve ayranına kadar birçok lezzete 
ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. 

5 GÜN 5 GECE
TANITIMLAR DEVAM ETTİ
Balıkesir’in kurtuluşunun simgesi 
Tülütabaklar’dan kültür mirası Ba-
rana’ya, Zeytin Çekirdekleri müzik 
grubundan Büyükşehir Belediye-
si Konservatuvarı sanatçılarının 
verdiği konserlere kadar birçok 
program 5 gün boyunca etkinlik 
alanında sergilendi. Balıkesir’in ye-
tiştirdiği ünlü sanatçıların verdiği 
konserlerle gündüz ayrı gece ayrı 
renklendirilen tanıtım günlerinde; 
İsmail Özkan, Ali Çakar, Kübra Bağ-
lan, Caner Şahin ve Bengü sahne 
alarak katılımcılara müzik ziyafeti 
verdiler. verdiler. 
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BALIKESİR 
WORLDFOOD’DA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte 30. Uluslararası Gıda Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’da yerini aldı. Fuarda; Balıkesir’in, gastronomi değerleri 

ve Coğrafi İşaretli ürünleri dünyaya tanıtıldı.

Türkiye’yi Doyuran Lezzet Dolu Ba-
lıkesir, gıda sektörünün en önemli 
fuarlarından biri olarak ön plana 
çıkan 30. Uluslararası Gıda Ürünle-
ri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood 
İstanbul’da yerini aldı. 70 farklı ül-
keden 800’den fazla katılımcı ve 2 
binin üzerinde markanın katılımıyla 
kapılarını açan fuarda Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi, şehrin Coğrafi 
İşaretli ürünlerinden yemek kültü-
rüne ve gastronomi turizmine ka-
dar pek çok yönünü, TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde tanıttı. 20 
ilçesi ve firmalarıyla etinden sütü-
ne, peynirinden balına, zeytininden 
zeytinyağına kadar güçlü bir şekil-
de Balıkesir’in ürünlerinin tanıtıldığı 
fuara, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Vali Ha-
san Şıldak, Ticaret Borsası Başkanı 
Ersin Erdoğmuş, GMKA Genel Sek-
reteri Abdullah Güç’ün de açılışına 
katıldığı fuarda Balıkesir, birlik ve 
beraberlik içinde etkin bir şekilde 
tanıtıldı. 

BALIKESİR ÇOK GÜÇLÜ
BİR ŞEHİR
Fuar kapsamında düzenlenen “Üre-
tim ve Tedarik Zincirinde Güvenilir 
Olmak” konulu panelde konuşan 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in ta-
rımıyla, turizmiyle ve gastronomi-
siyle çok güçlü bir şehir olduğunu 
vurguladı. Şehrin tarihte aldığı yo-
ğun göçlerin mutfağına yansıdığını 

söyleyen Yılmaz “Bu şehrin gastro-
nomide çok özel bir yeri var. Tür-
kiye’yi Doyuran Şehir, İki Deniz Bir 
Şehir, 50 Peynirli Şehir… Bunlar bi-
zim sürekli kullandığımız, bizi en iyi 
şekilde anlattığını düşündüğümüz 
sloganlarımız. Bu nedenle Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal 
kalkınmayı önceliyor, tüm imkânla-
rımızla kırsalımızı destekliyor, tarım-
sal üretime ve hayvancılık faaliyet-
lerine büyük yatırımlar yapıyoruz. 
Şunu net bir şekilde dile getirebili-
rim; toprağa atılan tohumdan üreti-
len ürünlerin pazarlanmasına kadar 
her aşamada üreticilerimizin yanın-
dayız, destekçisiyiz.” dedi. 

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİNİN
DOĞRUDAN BULUŞTUĞU İL 
Balıkesirli üreticilerin organik yöntem-
lerle, her şeyi olması gerektiği gibi 
ürettiğini söyleyen Başkan Yücel Yıl-
maz “İnsanlar bu zamana kadar, bizim 
var olan değerlerimizi doğal bir şekil-
de keşfetmişler ve talep ettikleri ürün-
leri tedarikçilerinden direkt olarak ala-

biliyorlar. Bu şehir, insanının tamamen 
doğal yöntemlerle sürekli ürettiği, üre-
tici ile tüketicinin doğrudan buluştuğu 
bir il. İnsanların güvenerek tüketebi-
lecekleri ürünleri üretiyoruz Balıkesir 
olarak. Bu noktada kendimizi de ge-
liştirmeye çalışıyoruz. Var olan kaliteli 
ürünlerimizin katma değerini artırma 
ve bu ürünleri ‘Balıkesir Kahvaltısı’ gibi 

tek bir çatı altında bir araya getirip 
dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz. 
Balıkesir mutfağı çok güçlü, her şeyi 
kendi üreten, göç kaynaklı gelen tüm 
zenginliklerini de koruyabilen bir şehir. 
Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyoruz.” 
açıklamasında bulundu.
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Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Çanakkale Savaşı’nda 
şehit olan Balıkesirli 
şehitlerin anısına, 

Çanakkale’de 
yapılan Kanlıdere 
Şehitliği’nin açılışı 

gerçekleştirildi. 
Hem Balıkesir’in 

hem de Çanakkale 
Destanı’nın şanlı 
tarihinin gelecek 

nesillere aktarılması 
noktasında önemli 

bir adım olan 
Kanlıdere Şehitliği; 
Kuvayı Milliye ruhu 

ile Çanakkale ruhunu 
birleştirdi. 

KUVAYI MİLLİYE
VE ÇANAKKALE RUHU

KANLIDERE’DE BİRLEŞTİ
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında im-
zalanan iş birliği protokolüyle Çanakkale Sa-
vaşı’nda şehit olan Balıkesirli şehitlerimizin 
anısına, Çanakkale’de yapılan Kanlıdere Şe-
hitliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Projesi; Tarihi 
Alan Başkanlığı tarafından doğa ile uyumlu, 
milli ve dini imgelerin de yer aldığı bir şekilde 
hazırlanan şehitlik, mevcut halinde üzerinde 
herhangi bir yapının ya da işaretin bulunma-
dığı Gelibolu Kanlıdere Mevkii’nde inşa edil-
di. Bilgilendirme duvarından yürüyüş yolları-
na, şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar 
her detayın titizlikle oluşturulduğu Kanlıdere 
Şehitliği’nde; şehitlerimizin vatan savunması 
için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu, 
dik duruşları ve zaferi sembolize edilerek ge-
leceğe aktarılıyor.

İKİ MÜCADELE RUHU 
ÇANAKKALE’DE BİRLEŞTİ
Çanakkale’de düzenlenen törenin açılış ko-
nuşmasını yapan Çanakkale Savaşları Ge-
libolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir 
“Yapmış olduğumuz bu çalışma; şehitlerimizi 
unutmadığımızın, çok sevdiğimizin ve Ça-
nakkale ruhunu ebediyete kadar kuşaktan 

kuşağa aktaracağımızın bir nişanesidir. Bu 
şehitlik yerel yönetimlerin, kamu kurumları-
nın, valiliklerin, milletin, milletvekillerinin uyu-
muyla ortaya çıkmış bir eserdir. Burada çok 
anlamlı bir buluşma oldu, Kuvayı Milliye Ruhu 
ile Çanakkale Ruhu bir kez daha buluştu. Bu 
ruh, bu topraklara Allah’ın izniyle ebediyete 
kadar hâkim olacak.” dedi.

“HAYATIM BOYUNCA
HATIRLAYACAĞIM”
Çanakkale Savaşları’nda, Balıkesir’in nüfu-
suna göre en çok şehit veren il olduğunu 
vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “İnsanların hayatında 
hatırlamak isteyeceği, hiçbir zaman unutma-
yacağı tarihi olaylar vardır. Bugünü ben ha-
yatım boyunca hep hatırlamak isteyeceğim.” 
açıklamasında bulundu. Tarihi Alan Başkanı 
İsmail Kaşdemir’e kendilerine bu imkânı sağ-
ladığı için teşekkür eden Başkan Yılmaz “Ba-
lıkesir’in bugüne kadar burada bir şehitliği 
yoktu. Bizler, böylesine önemli bir projeyi bir 
an önce hayata geçirmek istedik. Allah’a şü-
kürler olsun ki bugün kara savaşlarının yoğun 
olduğu ve Balıkesirlilerin en çok şehit olduğu 
noktada şehitliğimizi açıyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

“ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ”
Balıkesir ile Çanakkale’yi, Kuvayı Milliye ruhu ile Ça-
nakkale ruhunu birleştiren ve ilelebet yaşatacak 
olan bir girişimin sonuçlandığını söyleyen Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak “Bazı işler vardır, hiç tartışma-
dan altına imzanızı atarsınız. Burada yapılan işin al-
tına hepimiz imzamızı atıyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve bütün ekibini, Tarihi Alan Başkanımız 
ve bütün ekibini gönülden tebrik ediyorum. Bu şe-
hitlik, bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğimizin 
bir nişanesidir.” açıklamasında bulundu.  

“GURURLU,MUTLU VE DUYGUSALIZ”
İki özel ve güzel şehrin böyle önemli bir projede 
buluşmasında memnuniyet duyduğunu ifade eden 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Ya-
vuz “Son derece gururlu, mutlu ve duygusalız. Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman 
sıra dışı işlere imza atıyor. Bu projesiyle belediyeci-
liğin aslında kültüre, tarihe sahip çıkmak olduğunu 
ispat etmiş oldu.” dedi. 
Törende ayrıca Çanakkale’de şehit olan Balıkesirli 
İsmail Şehit, Ali Şehit ve Hasan Şehit’in torunlarına 
kent şükran beratı takdim edildi.
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Ülkeye umut ışığı yayan, Kuvayı Milli-
ye’nin başkenti Balıkesir’in kurtuluşunun 
100. yılı kutlamaları kapsamında birçok 
etkinlik düzenleyen Büyükşehir Bele-
diyesi, programlarını;  konserler, dans 
gösterileri, defileler, kostüm sergileri 
ve konferanslarla devam ettirdi. Avlu 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen prog-
ramlara büyük ilgi gösteren Balıkesirliler; 
Kuvayı Milliye, Milli Mücadele, dönemin 
kahramanları, zeybekler ve gelenekler 
hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı bul-
dular. 

GELENEKSEL MOTİFLERİN
İŞLENDİĞİ KIYAFETLER 
ÇOK BEĞENİLDİ
“Gelenekten Geleceğe Kültürel Mirası-
mız Balıkesir Geleneksel Kadın Giysileri 
ve Başlıkları” adıyla düzenlenen defile-
de, birbirinden özel ve her detayı ayrı 
bir hikâye barındıran geleneksel kıyafet-
ler; Balıkesir Kent Konseyi öncülüğünde 
Bursa Olgunlaştırma Enstitüsünün katkı-
larıyla, Balıkesirlilerle buluştu. Balıkesir’in 
yöresel motiflerinin ilmek ilmek işlendiği 
el emeği 31 kostümün sergilendiği defile, 
konsepti ve temasıyla izleyenlerden bü-
yük alkış aldı. 

İKİ DEV SANATÇIDAN
KAHRAMANLIK
TÜRKÜLERİ
Dünyaca ünlü keman sa-
natçısı Cihat Aşkın ve Türk 
Halk Müziği’nin usta 
yorumcusu Sümer 
Ezgü’yü, Balıke-
sir’in kurtuluşu-
nun 100. yılına 
özel olarak 
aynı sahne-
de buluş-
t u r d u k . 
“ K a h -
r a m a n l ı k 
Türküleri” temasıyla dü-
zenlenen konserde Ba-
lıkesirliler, unutulmaz 
bir müzik ziyafeti ya-
şadı. Konserde; Cihat 
Aşkın’ın şefliğindeki 
orkestra ve Sümer 
Ezgü’nün sesiyle, 
birçok Türk Halk 
Müziği eseri ilk kez 
yaylı orkestra eşli-
ğinde yorumlandı. 
Sahnede zeybek 
oynayan Sümer 
Ezgü’ye seyirci-

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi, 

Kuvayı Milliye’nin 
başkenti 

Balıkesir’in 
kurtuluşunu 

birçok program ve 
etkinlikle kutladı. 
Kuvayı Milliye’nin 

öneminin 
vurgulandığı ve 
Milli Mücadele 

Döneminin 
yakından 

ele alındığı 
programlara, 
Balıkesirliler 
büyük ilgi 
gösterdi. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN
100. YILA ÖZEL ETKİNLİKLER
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ler de eşlik etti. İki dev sanatçının yer 
aldığı konserde, kurtuluş coşkusunu 
sonuna kadar yaşayan Balıkesirliler, 
ellerindeki Türk Bayraklarıyla türkü-
lere hep bir ağızdan eşlik ettiler. 

ZEYBEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE 
SERGİ VE KONFERANS
Şehrimizin kurtuluş mücadelesinin 
yaşandığı Milli Mücadele’de büyük 
emeği olan Zeybeklerin konu alındığı 
“Milli Mücadele Döneminde Zeybek-
ler “Kostüm ve Fotoğraf Sergisi” ile 
konferans ve türkü dinletisi gerçek-
leştirildi. Zeybeklerin; kılık kıyafetleri, 
başlıkları, kemerleri ve diğer akse-
suarlarının yanı sıra; birçok fotoğraf 
ve bilgilendirici metin, vatandaşlara 
sergilendi. 
Zeybek kültürü ile ilgili birçok ay-
rıntı Uzman Tarihçi Ali Özçelik, Prof. 
Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ve emekli 
Öğr. Gör. Abdurrahim Karademir ta-
rafındanProf. Dr. Abdullah Soykan’ın 
moderatörlüğünde anlatıldı.
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, kırsal kalkınmayı öncele-
yen projelerine hız kesmeden devam 
ediyor. Büyükşehir, bir yandan üretici-
nin toprağını bereketlendirmek, girdi 
maliyetlerini düşürmek ve kaliteli ürün 
üretmelerini sağlamak amacıyla yatı-
rımlarını sürdürürken diğer yandan da 
tarımda güçlü bir altyapı oluşturmak 
için sürdürülebilir adımlar atıyor. Yaptı-
ğı tüm yatırımlarda sürdürülebilirliği ve 
tasarrufu önceleyen Büyükşehir Bele-
diyesi, sulama yatırımlarıyla 

15 bin 365 hektar alanı suyla buluş-
turdu, hedef ise 93 bin 750 hektar 
tarım arazinin kesintisiz şekilde sula-
nabilmesi. Ayrıca 26 sulama tesisine 
yaptığı bin 200 adet ultrasonik sayaç 
yatırımıyla yüzde 40 su tasarrufu sağ-
layarak kuraklığa karşı da önlem alan 
Büyükşehir, tarımsal alanda kalite-
nin artmasını sağlamak ve su kaybını 
azaltmak amacıyla 400 çiftçiye 286 
bin metre 
damlama sulama borusu dağıttı.

TOPRAK SUYLA BULUŞUYOR
Nüfusunun üçte biri tarım ve hayvan-
cılıkla geçinen Balıkesir toprağının 
suyla buluşması sağlayacak yatırım-
ları hayata geçiren Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve 
Kanalizasyon İdaresi, yaptığı tarımsal 
sulama yatırımlarıyla; 2015 yılında 500 
hektar alanda tarımsal sulama hizmeti 
verirken 2022’de ise 15 bin 365 hektar 
alanı suya kavuşturdu. 

BALIKESİR’İN TOPRAĞI
BÜYÜKŞEHİR İLE BEREKETLENİYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sulama yatırımlarıyla 15 bin 365 hektar alanı suyla buluşturdu, 
hedef ise 93 bin 750 hektar tarım arazinin kesintisiz şekilde sulanabilmesi. Tarımsal sulamada 

gerçekleştirdiği yatırımlarla yüzde 40 su tasarrufu sağlayan Büyükşehir, kuraklığa karşı önlem olarak 
çiftçilere 286 bin metre damlama sulama borusu dağıttı. 

SUYA KAVUŞACAK ALAN
93 BİN 750 HEKTARA ÇIKACAK
Tarımsal sulama noktasında Tür-
kiye’ye örnek olan BASKİ, suyun 
çiftçilere daha ekonomik ve verimli 
ulaştırılmasını sağlamak için il ge-
nelinde 78 bin 385 hektar alana sa-
hip sulama tesislerini de bünyesine 
alacak çalışmaları tamamlamak 
üzere. Devir süreçlerinin tamam-
lanmasıyla birlikte toplam 93 bin 
750 hektar alan suyla buluşacak.  

YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI
Kuraklığa karşı modern sulama 
yöntemlerinin yaygınlaştırılması-
na yönelik çalışmalarına hız veren 
Büyükşehir Belediyesi, şehrin ta-
rımsal sulama altyapısını yenilikçi 
bakış açısıyla modernize ediyor. Bu 
kapsamda kapalı sisteme sahip 26 
tesiste ön ödemeli bin 200 adet 
ultrasonik sayaç yatırımı yapan 
Büyükşehir, yüzde 40 su tasarrufu 
sağlayarak kuraklık riskine karşı da 
önlem aldı. 

DAMLA SULAMA PROJESİ
BASKİ, suyun daha verimli kullanıl-
ması için üreticileri damla sulama 
sistemi kullanmaya teşvik ediyor. 
Tarımsal alanda kalitenin artmasını 
sağlamak ve kaynaktan tarım ara-
zilerine giden suyun kaybını azalt-
mak amacıyla 400 çiftçiye 286 bin 
metre damlama sulama borusu 
dağıtan BASKİ, Balıkesirli çiftçinin 
üretirken suyu daha verimli kullan-
masını hedefliyor. 

BÜYÜKŞEHİR,
ÜRETENİN YANINDA 
Çalışmaları yerinde inceleyerek 
çiftçilerle sohbet eden Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, tarımda kalitenin ve çeşitli-
liğin artırılması için altyapıya büyük 
önem verdiklerini belirtti. Topra-
ğın suyla buluşmasıyla birlikte şe-
hirdeki tarım potansiyelinin daha 
fazla artacağını kaydeden Başkan 
Yılmaz “Büyükşehir olarak üretici-
lerimizin yanında olmaya devam 

edeceğiz. Her işimizde olduğu gibi 
tarım ve hayvancılıkta da sürdürü-
lebilirliği ve tasarrufu önemsiyoruz. 
Bu nedenle damla sulama sistem-
lerini yaygınlaştıracak, su tasarru-
funu sağlayacak adımları atıyoruz.” 
dedi. 

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK
Büyükşehir’in üreticiye verdiği des-
teklerin daha çok ve daha kaliteli 
ürünler olarak şehre döneceğine 
inandığını söyleyen Başkan Yücel 
Yılmaz “Hedefimiz tarımıyla, hay-
vancılığıyla güçlü bir şehir. İstiyo-
ruz ki üreticimiz daha fazla üretsin, 
daha fazla kazansın. Bunun için 
Büyükşehir olarak her geçen gün 
desteklerimizi artırarak sürdürece-
ğiz.” açıklamasında bulundu.  
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Bir yandan kırsal mahallelerin altyapısını 
iyileştirerek yaşam kalitesini yükselten 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi diğer 
yandan da şehrin üretim altyapısını 
güçlendirerek üreticilerin emeğinin karşılığını 
fazlasıyla alması için destek ve yatırımlarını 
sürdürüyor. Tarımsal üretimin en önemli 
girdi maliyetlerinden bir tanesi olan tohumu, 
çiftçilerin kendi ürettikleri kaliteli ürünlerden 
elde etmesini sağlamak amacıyla “Kaliteli 
Tohumluk Üretimi” projesi kapsamında 
Kepsut’ta, tohum temizleme (selektör) 
makinesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 2 
milyon değerindeki 15 makineyi üreticilere 
teslim etti. Balıkesir’de üretimi yapılan tarım 
ürünleri içerisinde ekiliş alanı bakımından 
birinci sırada yer alan hububatların 
tohumunun temizlenmesi amacıyla 
kullanılan makineler, hububat ekimi yapılan; 
Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, 
İvrindi, Karesi, Kepsut, Sındırgı ve Manyas 
ilçelerinden kırsal mahallelere dağıtıldı. 

‘‘KAYIPLAR ORTADAN KALKACAK’’
Tohum içindeki yabancı maddeleri 
temizlemek, sınıflandırmak ve ilaçlamak 
amacıyla kullanılan selektör makinesi 
sayesinde; sağlıklı ve ilaçlanmış hububat 
tohumu kullanarak sürme, rastık ve septorya 
(yaprak leke hastalığı) gibi hastalıkların 

sebep olduğu kayıplar ortadan kalkacak, 
yabancı otların tohumdan ayrılmasıyla zirai 
mücadele girdilerinde tasarruf edilecek. 

‘‘OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR ADIM’’ 
1.098,562 dekar alanda buğday, 164 bin 
dekar alanda çeltik, 131 bin dekar alanda arpa, 
74.684 dekar alanda çavdar üretimi yapılan 
Balıkesir’de, hububat üreticisinin ekeceği 
tohumun ekim öncesinde elenip, ilaçlanarak 
yabancı maddelerden temizlenmesini 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, saf tohum 
kullanımını yaygınlaştırmak açısından önemli 
bir adım atıyor.

TÜRKİYE’Yİ DOYURAN İL BALIKESİR
Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere 
verdikleri teşvik ve desteklerin, kırsal 
kalkınmaya yönelik yapılan yatırımların 
başarılı sonuçlar vermeye başladığını 
belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir olarak, 
kendimizi iyi tanıdığımız zaman, artılarımızı 
ve eksilerimizi bildiğimiz zaman, uyum 
içerisinde çalıştığımız zaman Türkiye’nin en 
güçlü illerinden biri olma yolunda ilerleriz. 
Balıkesir, Türkiye’yi Doyuran İl. Maliyetleri 
iyi hesaplarsak; girdileri azaltıp çıktıları 
artırırsak çiftçimiz daha fazla rahatlar, bolluk 
ve bereket artar.” dedi.

HUBUBAT ÜRETİMİNE
2 MİLYON LİRALIK DESTEK

Tarım cenneti 
Balıkesir’de 

üreticinin elini 
güçlendirmeye 
devam eden 
Büyükşehir 
Belediyesi 

“Kaliteli Tohumluk 
Üretimi” projesi 

kapsamında; 
hububat 

üreticilerinin 
kendi tohumlarını, 
kaliteli ve sağlıklı 

bir şekilde 
kullanmalarını 

sağlayacak 
2 milyon lira 

değerindeki 15 
tohum temizleme 

(selektör) 
makinesini 
üreticiyle 

buluşturdu. 

‘‘BEREKETİ ARTIRARAK
DEVAM EDİYORUZ’’
Büyükşehir’in bir medeniyet projesi 
olduğunu vurgulayan Başkan Yücel 
Yılmaz “Ekibimiz güçlü ve bu konuya 
hâkim. Yaptığımız her işi altında akılcı bir 
planlama, samimi bir çalışma ve bereket 
var. Balıkesir Büyükşehir, bereketini 
artırarak devam ediyor. Arıcılarla ilgili 
yaptığımız çalışmaların sonucu net 
olarak almaya başladık. Ürün fazlalaştı 
ve Türkiye’de hatırı sayılır bir noktaya 
geliyoruz. Peynirle ilgili yaptığımız 
çalışmalarda çok iyi noktaya geldik. Her 
bölgemizde ayrı çalışmalar yapıyoruz. 
Hepsinin altında bir akıl, gayret var. Aşk 
ile çalışan yorulmaz. Biz, milletimize 
hizmet için bu makamlara aday olduk. 
Millet iradesi bize bunu layık gördü. Biz 
de bunun hakkını büyük bir mesuliyet 
duygusu içerisinde vermeye çalışıyoruz. 
Sizi de desteğinize her zaman ihtiyacımız 
var.” açıklamasında bulundu.
Dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı 
sıra; AK Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana 
Milletvekili Ahmet Zenbilci, Altıeylül 
Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İvrindi 
Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut 
Belediye Başkanı Mustafa Cankul, 
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, 
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan 
Alkan ile üreticiler katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi, bal üreticilerine kovan desteği vermeyi 
sürdürüyor. 3 bin kovanın üreticilere teslim edildiği törende konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsalda refahı büyütecek 
adımları attıklarını söyleyerek “Yaşadığımız bu coğrafyanın bizlere 

sunduğu nimetlerin değerini biliyoruz.” dedi. 

Balıkesir’de ta-
rım ve hayvancı-
lığın geliştirilmesi 
ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik proje ve yatı-
rımları hayata geçiren Büyükşehir Be-
lediyesi, ayrıca üreticilerin alternatif 
gelir elde etmelerini sağlamak ama-
cıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
kapsamda 2020 yılından bu yana arı 
üreticilerine 5 milyondan fazla destek 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ka-
resi İlçesi, Kabakdere Mahallesi’nde 
bulunan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üre-
tim Tesisleri’nde 3 bin kovanı; Karesi, 
Altıeylül, Balya ve Sındırgılı üreticilere 
teslim etti. Kırsalda refahı büyütmek 
için üreten ve bu bereketli toprakların 
kıymetini bilen üreticilerle omuz omu-
za çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz  “Yaşa-
dığımız bu coğrafyanın bizlere sundu-
ğu nimetlerin değerini biliyoruz.” dedi. 

“ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”
Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal ve 
hayvancılık alanında verdiği destek-
lerden bahseden Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Biz, 
Balıkesir olarak bir aileyiz. Büyükşe-
hir burada büyük bir şemsiye ve bu 
şemsiyenin altında birçok yapımız var. 
Bizim gayemiz üreticilerimizin maliyet-
lerini azaltmak. Bunun için tohumdan 
fide dağıtımına, malzeme destekle-
rinden küçükbaş desteğine kadar her 
alanda üreticilerimizin yanında oluyo-
ruz.” dedi. 

“BAŞARILI 
SO N UÇ L AR 

ALIYORUZ”
Zeytin üreticileri-

nin maliyetlerini azaltmak için Büyük-
şehir olarak malzeme desteği vermeye 
başlayacaklarını belirten Başkan Yücel 
Yılmaz “Ben hem hükümetimize hem 
de kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür 
ediyorum. Gerçek uyum, amacımızın 
aynı olmasından geliyor. Amacımız 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreti-
cilerimizin gelirlerini artırmak, onlara 
‘Allah bereket versin’ dedirtebilmek. 
Büyükşehir olarak 20 ilçemizde farklı 
işler yapıyoruz, gözle görülür sonuçlar 
almaya da başladık.” açıklamasında 
bulundu.

“BEREKETİNİZİ ARTIRACAĞIZ”
Balıkesir’i, Türkiye’nin en nitelikli ve 
tağşişsiz kaliteli balını üreten şehir 
haline getirmek için gayret ettikleri-
ni belirten Başkan Yılmaz “Bu süreci 
hep beraber yürüteceğiz. Amacımız 
maliyetlerinizi azaltmak, bereketinizi 
artırmak. Balıkesir balın en iyisini üretir 
dedirtecek bir altyapıyı hazırlayacağız. 
Bu doğrultuda Avlu Yaşam Merke-
zi’nde Bal Evi açıyoruz, Kazdağları’nın 
eteklerine Bal Ormanı yapıyoruz.” 
dedi. 

“BU COĞRAFYANIN
DEĞERİNİ BİLİYORUZ”
Kırsalda refahı büyütmek için üreten 
ve bu bereketli toprakların kıymetini 
bilen üreticilerle omuz omuza çalıştık-
larını kaydeden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz  “Yaşadığımız bu 
coğrafyanın bizlere sunduğu nimet-
lerin değerini biliyor, bu doğrultuda 
çalışmalarımıza yön veriyoruz. Üreti-
cimizin üretmeye devam etmesini ve 
alın terinin karşılığını alabilmesini sağ-
lamak bizim için çok önemli.” dedi. 
Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Kare-
si Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Al-
tıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl 
Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, 
siyasi partilerin temsilcileri ve üreticiler 
katıldı.

BAL GİBİ
DESTEK

Balıkesir’i, Türkiye’nin en nitelikli ve 
tağşişsiz kaliteli balını üreten şehir 
haline getirmek için gayret ettikleri-
ni belirten Başkan Yılmaz “Bu süreci 
hep beraber yürüteceğiz. Amacımız 
maliyetlerinizi azaltmak, bereketinizi 
artırmak. Balıkesir balın en iyisini üretir 
dedirtecek bir altyapıyı hazırlayacağız. 
Bu doğrultuda Avlu Yaşam Merke-
zi’nde Bal Evi açıyoruz, Kazdağları’nın 
eteklerine Bal Ormanı yapıyoruz.” 

Trakya bölgesinden ülkeye giriş yapan çayır tırılının (LoxostegeSticticalis) Balıkesir’in; Bandırma, Manyas, 
Gönen, Susurluk ve Karesi ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında yoğun bir şekilde görülmesi üzerine,Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi’nin zirai insansız hava aracı ZİHA’lar ardı ardına havalanarak 245 bin dönümlük 
araziye havadan mücadele etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçile-
rin çayır tırtılı (LoxostegeSticticalis) ile 
karadan yürüttüğü mücadelesine, zi-
rai insansız hava aracı (ZİHA) ile hava-
dan destek verdi. Balıkesir İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü işbirliğinde hare-
ket eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 
Karesi ilçesi kırsal Şamlı Mahallesi’nde 
ayçiçeği tarlalarında ZİHA’ları hava-
landırdı. Pilotlar tarafından belirlenen 
koordinatlarda hareket eden ZİHA’lar 
nokta atışı ile ayçiçeğindeki çayır tır-
tıllarını etkisiz hale getirdi.

İLK ÖNCE TRAKYA’ DA GÖRÜLDÜ 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kır-
sal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan 
Akça ve Balıkesir İl Tarım ve Orman 
Müdürü Erkan Alkan, Şamlı Mahalle-
si’nde ayçiçeği tarlalarında ZİHA’lar 

ile ilaçlama yapan ekiplere eşlik etti. 
Bu yıl Trakya bölgesinde çayır tırtılı 
ile mücadele başladığı bilgisini veren 
Başkan Akça, ayçiçeğine zarar verdi-
ği tespit edilen çayır tırtılının Balıkesir 
bölgesinde de görülmesi üzerine mü-
cadeleye ZİHA’lar ile destek verdikle-
rini açıkladı. 

MÜCADELEYE
BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ
Özellikle; Bandırma, Manyas, Gönen, 
Susurluk ve Karesi ilçelerinde yoğun 
bir şekilde çayır tırtılı görülmeye baş-
lanması üzerine Tarım Bakanlığı ve 
Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ilaç-
lamalar konusunda duyurular yaptı. 
Bu duyuruların ardından çiftçilerin 
ilaçlamalara başladıklarını belirten 
Başkan Akça “Büyükşehir Belediye-
si olarak nasıl çiftçimizi her konuda 
destekliyorsak, bu tür mücadelelerde 

de çiftçimizin yanında oluyoruz. Bu yıl 
Balıkesir genelinde 245 bin dönümlük 
araziye ayçiçeği ekildi. Bu arazilerin 
ilaçlanmasında zirai insansız hava 
aracı (ZİHA) ile Büyükşehir Belediyesi 
olarak havadan destek verdik.” dedi.

İLAÇLAMALAR AKŞAM YAPILDI
Çayır tırtılı ile mücadeleye Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın da destek ver-
diğini söyleyen Balıkesir İl Tarım ve 
Orman MüdürüErkan Alkan “Balıkesir 
Büyükşehir Belediyemiz çiftçilerimize 
havadan ilaçlama yöntemi ile büyük 
bir destek verdi. Bu zirai zararlıya 
karşı, gündüz vakitlerinde tespit ve 
haritalandırma işlemleri yapıldı. Gün-
düz yoğun arı faaliyetlerinin bulun-
ması nedeniyle arıların faal olmadığı 
akşam saatlerinde ise insansız hava 
araçları ilaçlamaları yaptı.” dedi.

TIRTIL İSTİLASINA
ZİHA SAVUNMASI
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Altıeylül ilçesi 100. Yıl ve Savaştepe Caddelerinde pilot uygulamasına başlanan “Sıfır Atık Caddeleri” 
projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’i karbon salımı kontrolünde Türkiye’ye örnek bir 

şehir haline getiriyor. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insa-
nın doğayla uyum içerisinde yaşadığı 
bir şehri inşa etmek için çok sayıda 
yatırım ve projeyi hayata geçiriyor. 
“Atıksız yaşamı” önceleyerek katı atık 
bertaraf tesislerinden atık su arıtma 
tesislerine, tarlada sıfır atık uygulama-
larından karbon salımını en aza indire-
cek ulaşım yatırımlarına kadar onlarca 

önemli projeyi hayata geçiren Başkan 
Yücel Yılmaz liderliğindeki Büyükşehir, 
şimdi de“Sıfır Atık Caddesi” projesini 
uygulamaya koyarak Altıeylül İlçesi 
100. Yıl ve Savaştepe Caddelerini şe-
hirdeki ilk Sıfır Atık Caddesi haline ge-
tirdi.
Projeyle; bölgede çıkabilecek tüm 
atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri 

kazanılabilir atıkların ise dönüştürü-
lerek döngüsel ekonomiye kazandı-
rılması hedefleniyor. Cadde boyunca 
yerleştirilen Mobil Atık Getirme Mer-
kezleri aracılığıyla elektronik atık, atık 
pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağları 
ayrı ayrı toplayan Büyükşehir Beledi-
yesi; çöpe giden atık miktarını azaltılıp, 
geri dönüşüm oranını artırıyor.

BALIKESİR, ÇEVRE POLİTİKALARIYLA 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Balıkesir; Büyükşehir Belediyesi eliyle her geçen gün atık kontrolünün daha çok 
sağlandığı ve atıktan verim elde edilen bir şehir haline geliyor.

Balıkesir 
Büyükşehir 

Belediyesi’nin 
“Atıksız Adalar” 

projesiyle 
Ekinlik Adası, 
Türkiye’nin ilk 
atıksız adası 
olarak tarihe 
geçti. Artık 

adada çıkan tüm 
atıklar döngüsel 

ekonomiye 
kazandırılıyor, 
organik atıklar 
kompost haline 
getirilip, park 

bahçelerin 
iyileştirmesinde 

kullanılıyor. 
Plastik 

poşetlerin artık 
kullanılmadığı 

Ekinlik, enerjisini 
kurulan 

güneş enerji 
sisteminden, 
suyunu ise 

arıtılmış deniz 
suyundan elde 

ediyor.

Atık yönetimi ve temiz çevre politikalarıyla 
örnek projelere imza atan Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek “Sıfır Atık Adaları” projesini haya-
ta geçirdi. Gelecek nesillere daha temiz ve 
daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak ama-
cıyla uygulamaya alınan proje kapsamında 
tüm koşulların sağlandığı Ekinlik Adası, Tür-
kiye’nin ilk atıksız adası olarak tarihe geç-
ti. Marmara ve Avşa Adaları’nda da atıksız 
ada çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren 
Büyükşehir Belediyesi; Marmara, Ekinlik ve 
Avşa Adalarında bulunan düzensiz depo-
lama sahalarında gerçekleştirdiği çalışma-
larla, 14 futbol sahası büyüklüğünde alanın 
ıslahını tamamladı. Sürdürülen çalışmalarla 
çok yakında Marmara ve Avşa Adaları da 
atıksız adalar haline gelecek. 

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI
Atık kaynaklı oluşan sera gazı emis-
yonlarını azaltan Büyükşehir, Balı-
kesir’i iklim değişikliğine dirençli bir 
kent haline getiriyor. Ayrıca adanın 
dört bir yanına yerleştirilen atık 
kumbaraları aracılı-
ğıyla da elektronik 
atık, atık pil, teks-
til atığı ve bitkisel 
atık yağları ayrı 
ayrı toplayan Bü-

yükşehir Belediyesi; geri dönüşüm oranını 
artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlı-
yor. Organik atıklar kompost, gübre haline 
getirilip park ve bahçelerde kullanılacak. 
Ayrıca bundan sonra adalarda, plastik po-
şet kullanılmayacak. 

 ADA HALKI ÇOK MEMNUN
“Atıksız Adalar” projesini hayata geçiren 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz’a çevreye duyarlılığı konusunda 
teşekkür eden ada halkı, uygulamadan ol-
dukça memnun kaldı. Marmara Adalar Be-
lediyesi’nin de tam desteğiyle uygulanan 
proje kapsamında Marmara Adaları’nın ge-
leceğine en büyük yatırım yapılıyor. 
Ekinlik Adası, ekolojik ada prensibiyle ener-
jisini adada kurulan güneş enerji sistemin-
den, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan 

elde ediyor.

DÜNYAYA ÖRNEK
“SIFIR ATIK ADASI”

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI
Atık kaynaklı oluşan sera gazı emis-
yonlarını azaltan Büyükşehir, Balı-
kesir’i iklim değişikliğine dirençli bir 
kent haline getiriyor. Ayrıca adanın 
dört bir yanına yerleştirilen atık 
kumbaraları aracılı-
ğıyla da elektronik 
atık, atık pil, teks-
til atığı ve bitkisel 
atık yağları ayrı 
ayrı toplayan Bü-

elde ediyor.
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Balıkesir’de hayata geçirdiği çevre 
yatırımlarıyla çöpü sorun olmaktan 
çıkarıp ekonomik bir değere dönüştü-
ren Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki 
vahşi depolamaya da son veriyor. İnşa 
ettiği katı atık aktarma istasyonlarıy-
la ilçelerde topladığı atıkları kontrollü 
depolama sahasına taşıyarak ayrıştı-
ran Büyükşehir, bu atıklardan elektrik 
üretiyor. Balıkesir’i daha yaşanabilir 
bir şehir haline getirmeyi hedefleyen 
Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede tespit 
edilen 41 vahşi depolama alanından 
22’sinin rehabilitasyonunu yaptı. 

2 MİLYON 601 BİN 290 METREKÜP
ATIK ISLAH EDİLDİ
2019 yılından bu yana 2 milyon 601 
bin 290 metreküp atığın ıslahını ger-
çekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şe-
hirde bulunan vahşi depolama alanla-
rının yüzde 77,2’sinin ıslahını yaparak 

doğaya kazandırdı. Toplam hacmi 610 
bin 116 metreküp olan, 18 adet vahşi 
depolama alanında ise çalışmalar sü-
rüyor. Söz konusu yüzde 18,1’lik kısım-
daki ıslah ve rehabilitenin 2023 yılında 
tamamlanması planlanıyor. Çalışmala-
rın tamamlanmasıyla birlikte toplam 
3 milyon 370 bin 656 metreküp atık 
ıslah edilmiş olacak. Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dai-
resi Başkanlığı’na bağlı ekipler, zaman 
zaman yangın çıkan Edremit’teki çöp 
alanında ıslah çalışmalarına başladı.

İLÇELERİN ÇÖPÜ TAŞINIYOR
Artık doğada yapılan vahşi depola-
ma yerine ilçelerden toplanan atıklar, 
Büyükşehir tarafından inşa edilen katı 
atık aktarma istasyonları vasıtasıy-
la bertaraf tesisine taşınıyor. Burada 
önce ayrıştırılan atıklar düzenli depo-
lanarak ortaya çıkan metan gazından 

elektrik üretiliyor. Üretilen elektrik 
enerjisi ile hem kent ekonomisine hem 
de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. 
Büyükşehir ayrıca metan gazına se-
bep olan vahşi depolama alanlarını 
ortadan kaldırarak olası patlamaların 
da önüne geçiyor.

EKOLOJİK VE EKONOMİK
DÖNGÜYE KATKI
İnşa ettiği aktarma istasyonları vası-
tası ile taşıma işi yapan araç sayısını 
azaltarak trafik yükünü en aza indiren 
Büyükşehir böylelikle motorlu taşıtlar-
dan kaynaklanan emisyonları da azalt-
mış oluyor. Islah ve rehabilitasyon 
çalışmalarıyla gerek ekolojik gerekse 
ekonomik döngüye katkı sağlayan 
Büyükşehir ayrıca on yıllardır oluşan 
toprak tahribatının yanı sıra görüntü 
kirliliğinin de önüne geçiyor. 

Çevre yatırımlarıyla, çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik bir değere dönüştüren Büyükşehir 
Belediyesi, 15 ilçede tespit edilen 41 vahşi depolama alanından 22’sinin rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.   

ÇÖP DAĞLARI

TARİHE KARIŞTI

İNSANA VE DOĞAYA 
DOST ŞEHİR
Büyükşehir Belediye-
si’nin insan ve doğaya 
saygılı bir yönetim anla-
yışla proje ve yatırımla-
rını sürdürdüğünü ifade 
eden Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Yaptığı-
mız her işin temelinde 
doğa var, insan var. He-
pimiz güzel ve sağlıklı 
bir şehirde yaşamak 
istiyoruz. Bunu sağ-
lamakta Büyükşehir 
olarak öncelikli görev-
lerimizden bir tanesi. 
Bu nedenle şehrin çö-
pünü sorun olmaktan 
çıkarmak için gayret 
ediyoruz. Önemli ölçü-
de ilerleme sağladık, 
on yılların sorunu olan 
vahşi depolamayı bitir-
mek üzereyiz. 15 ilçede 
tespit ettiğimiz 41 vah-
şi depolama alanından 
22’sinin rehabilitasyo-
nunu yaptık. Çalışma-
ların yüzde 77,2’sini 
tamamladık. Ayrıca il-
çelerin çöpünü Büyük-
şehir Belediyesi olarak 
inşa ettiğimiz aktarma 
istasyonlarıyla düzenli 
depolama alanına taşı-
yarak bunlardan elekt-
rik üretiyoruz.” diye ko-
nuştu. 
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BANDIRMA ÖNCESİ

ERDEK ÖNCESİ

GÖMEÇ ÖNCESİ

HAVRAN  ÖNCESİ

KARAAĞAÇ ÖNCESİ

SINDIRGI ÖNCESİ

BANDIRMA SONRASI

ERDEK SONRASI

GÖMEÇ SONRASI

HAVRAN SONRASI

KARAAĞAÇ SONRASI

SINDIRGI SONRASI
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ONLAR MUTLU
BİZ MUTLU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için daha güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir 
yaşam ortamı oluşturabilmek adına hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. 
Gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket ederek can dostların beslenme, rehabilitasyon 
ve sahiplendirme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir “Mutlu Patiler Projesi” 

kapsamında ‘Pati Kart’ları uygulamaya aldı. 

Tüm canlıların güvenle, huzurla ve sağ-
lıkla yaşayabileceği bir Balıkesir inşa 
etme yolunda çalışmalarına devam 
eden Büyükşehir Belediyesi, sokakta-
ki can dostların; beslenme, bakım ve 
tedaviye ulaşma imkânını her geçen 
gün artırıyor. Türkiye’nin en modern 
bakımevi ve rehabilitasyon merkezle-
riyle sokak hayvanlarına hizmet veren 
Büyükşehir Belediyesi; mobil veteri-
ner kliniği hizmeti veren VETBÜS, tam 
donanımlı hayvan ambulansı VETBU-
LANS, şehrin dört bir yanına yerleşti-
rilen mama odak noktaları patiler ve 
otobüs duraklarına yerleştirilen mama 
ünitelerinin ardından “Pati Kartı” uygu-
lamaya aldı. 

İHTİYAÇLARI DAHA KOLAY
GİDERİLECEK
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın “Mut-
lu Patiler” projesi kapsamında gönüllü 
olan vatandaşlara ‘Pati Kart’lar dağıtıl-
dı. Pati Kart sahibi vatandaşlar, Büyük-
şehir Belediyesi’nden aldıkları mama-
ları, sokak hayvanlarıyla buluşturacak 
ve bu anların görsellerini birbirleriyle 
paylaşacak. Böylece sokaklarda yaşa-
yan can dostların beslenme ihtiyaçları 
da kolay bir şekilde giderilecek. Pati 
Kart sahipleri sokakta yaşayan can 
dostların rehabilitasyonu ve sahiplen-
dirilmesi gibi çalışmalarda da aktif rol 
alabilecek. 

“VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ 
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın tüm canlılara koşulsuz 
sevgi vizyonuyla çalışmalarını hassa-
siyetle sürdürdüklerini belirten Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Volkan Karateke“Pati Karta sahip olan 
vatandaşlarımızdan sahadaki çalış-
malar hakkında geri dönüş alacağız. 

Onların sahada göstermiş olduğu 
reaksiyon bizim için çok önemli. So-
kaklardaki besleme, rehabilitasyon 
ve sahiplendirme çalışmalarında bize 
destek verecekler. Biz de onlara pe-
riyodik olarak beslemeyle ilgili des-
teğimizi sürdüreceğiz. Bu yaptığımız 
çalışmalarda vatandaşlarımızın bize 
sahada yap- mış olduğu geri 
dönüşler ve 
destekleri 
de bizim 
ç o k 

önemli. Çalışmaları daha 
fazla birbirine entegre 
edip, daha olumlu so-
nuçlara varmasını sağlı-

yoruz. 200’ün üzerinde vatandaşımız 
projemize katılarak fikir ve görüşlerini 
belirtip, Pati Kart üyeliklerini gerçek-
leştirdiler. Olumlu görüşlerini duydu-
ğumuzda biz de çok mutlu olduk.” 
diye konuştu. 

Sokak hayvanları için güvenli bir şehir 
oluşturma önemli adımlar atan Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yü-
cel Yılmaz’ın önderliğinde tüm canlıları 
kucaklayan, onların yaşam hakkına 
saygı duyan yönetim anlayışıyla çalış-
malarını sürdürüyor. 

KAPSAMLI SAĞLIK TARAMASI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sokak hayvanlarına daha kaliteli ve 
ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek 
için 1 Mart’ta devreye aldığı mobil ve-
teriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, 
bugüne kadar binlerce sokak hayva-
nına müdahale etti. Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 
Balıkesir’i karış karış gezerek hizmet 
veren VETBÜS gittiği ilçelerde; sokak 
hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış 
parazit taraması, ultrason, 
aşılama gibi kapsamlı sağlık 
taramasından geçiriyor.

EKİPLER TETKİK VE TEDAVİ İÇİN 
HAZIR
Tetkik ve tedavi için veteriner ekibin 
hazır bulunduğu, ayrıca Balıkesir Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi öğrencile-
rine de staj imkânı sağlayan VETBÜS, 
en ücra köşedeki sokak hayvanlarına 
dahi tüm klinik imkânları sunarken sa-
hipsiz hayvanların rehabilitesi ile bula-
şıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de 
mücadele ediyor. Balıkesir’de turlaya-
rak hizmet veren VETBÜS’e vatandaş-
lar da sokaktan sahiplendikleri hay-
vanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor. 

CAN KAYIPLARI
EN AZA İNDİRİLİYOR
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, 1 Tem-
muz’da hizmete aldığı tam donanımlı 
hayvan ambulansı VETBULANS ile 
7/24 kaza sonucu yaralanan veya has-

talanan sahipsiz sokak hayvan-
larının imdadına ko-

şuyor. Özel tasarlanmış yoğun bakım 
ünitelerinde ilk müdahaleleri yapılan 
sokak hayvanlarının VETBULANS ara-
cılığıyla en yakın bakımevine ivedilikle 
ulaştırılmasını sağlanarak can kayıpla-
rının en aza indirilmesi amaçlanıyor. İlk 
müdahalenin ardından Büyükşehir’e 
ait bakımevlerine götürülen sokak 
hayvanları sağlıklarına kavuşana ka-
dar burada tedavi ediliyor. 

VETBÜS VE VETBULANS
HIZIR GİBİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; VETBÜS ve VETBULANS ile sokak hayvanlarına “Hızır” gibi 
yetişiyor. VETBÜS ile en ücra köşedeki sokak hayvanlarına dahi tüm klinik imkânları sunan 
Büyükşehir, VETBULANS ile 7/24 kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak 

hayvanlarının imdadına koşuyor. 
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İVRİNDİ’DE ÇALIŞMALAR
SONA YAKLAŞTI
14 bin 292 kilometrekare yüz ölçümüne 
sahip Balıkesir’in her köşesine kesintisiz 
ve sağlıklı içme suyu ulaştırma gayesiy-
le titizlikle çalışmalarına devam eden 

BASKİ; Marmara İlçesi Çınarlı Mahal-
lesi’nde 400 metreküplük ve Asma-
lı Mahallesi’nde 200 metreküplük 
içme suyu deposu imalatlarının 
yüzde 95’ini tamamladı. Hem sağ-
lıklı ve kesintisiz içme suyu hem de 
sağlam bir altyapı hizmeti sunmak 
için İvrindi İçme Suyu ve Kanali-
zasyon İnşaatı yapımına devam 
eden BASKİ; 1972 yılında yapılmış 

ve ekonomik ömrünü tamamlamış 
kanalizasyon ile içme suyu hatlarını 
yeniliyor. Projenin yüzde 95’ini ta-
mamlayan ekipler proje kapsamın-
da; 42 bin metre içme suyu hattı, 
39 bin 140 metre kanalizasyon hattı, 
2 bin 548 metre yağmursuyu hat-
tı olmak üzere toplam 83 bin 688 
metre şebeke hattı rehabilite etti. 
Ayrıca Gömeç genelinde; içme suyu 
hatlarında sık sık arızalar meydana 
gelmesi ve su kesintisi yaşanması 
sebebiyle BASKİ’nin yapımını baş-
lattığı İçme Suyu İletim Hattı 1. Etap 
inşaatı kapsamında; 6 bin 604 
metre içme suyu şebeke hattı 
tamamlandı, çalışmalar en kısa 
zamanda sonlandırılacak.  

BANDIRMA’YA356 MİLYON LİRALIK
YATIRIM
Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık 
ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Mar-
mara Denizindeki kirliliği önleyecek ‘Ban-
dırma Entegre Su Projesi’ni hayata geçiren 
BASKİ, ilçede derin deşarjı ortadan kaldı-
rıyor. Bu kapsamda; Bandırma Körfezi’ni 
daha sağlıklı bir hale getirecek Bandırma 
Entegre Su Projesi Paket 1 Atık Su Arıtma 
Tesisi ve aynı zamanda sağlıklı içme su-
yunu kesintisiz olarak tüm vatandaşlara 
sağlamak amacıyla “Bandırma Entegre Su 
Projesi Paket 2 İçme Suyu ve Atık Su Hat-
ları” çalışmaları hızla devam ediyor.  BASKİ, 
Bandırma Entegre Su Projesi kapsamında 
ilçeye toplam 356 milyon 452 bin liralık ya-
tırım yapıyor. 

ERDEK KÖRFEZİ’NDE KİRLİLİK 
SONA ERECEK
Yıllardır derin deniz deşarjı yöntemiyle atık-
ların bırakıldığı Erdek Körfezi’ndeki kirliliği 
önlemek ve evsel atık su ile kanalizasyon 
atıklarının sağlıklı bir şekilde toplanmasını 
sağlamak amacıyla BASKİ; ilçedeki kanali-
zasyon altyapı eksikliklerini ve kaçakları gi-
dererek atık su sorununa çözüm getiriyor. 
“Erdek İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı ve 
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Erdek 
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi çalışma-
ları kapsamında Erdek’e, 77 milyon 894 bin 
lira yatırım yapılıyor. 

İVRİNDİ’DE ÇALIŞMALAR
SONA YAKLAŞTI
14 bin 292 kilometrekare yüz ölçümüne 
sahip Balıkesir’in her köşesine kesintisiz 
ve sağlıklı içme suyu ulaştırma gayesiy-
le titizlikle çalışmalarına devam eden 

BASKİ; Marmara İlçesi Çınarlı Mahal-
lesi’nde 400 metreküplük ve Asma-
lı Mahallesi’nde 200 metreküplük 
içme suyu deposu imalatlarının 
yüzde 95’ini tamamladı. Hem sağ-
lıklı ve kesintisiz içme suyu hem de 
sağlam bir altyapı hizmeti sunmak 
için İvrindi İçme Suyu ve Kanali-
zasyon İnşaatı yapımına devam 
eden BASKİ; 1972 yılında yapılmış 

ve ekonomik ömrünü tamamlamış 
kanalizasyon ile içme suyu hatlarını 
yeniliyor. Projenin yüzde 95’ini ta-
mamlayan ekipler proje kapsamın-
da; 42 bin metre içme suyu hattı, 
39 bin 140 metre kanalizasyon hattı, 
2 bin 548 metre yağmursuyu hat-
tı olmak üzere toplam 83 bin 688 
metre şebeke hattı rehabilite etti. 
Ayrıca Gömeç genelinde; içme suyu 
hatlarında sık sık arızalar meydana 
gelmesi ve su kesintisi yaşanması 
sebebiyle BASKİ’nin yapımını baş-
lattığı İçme Suyu İletim Hattı 1. Etap 
inşaatı kapsamında; 6 bin 604 
metre içme suyu şebeke hattı 
tamamlandı, çalışmalar en kısa 

SINDIRGI ATT İVRİNDİ İÇME SUYU

HAVRAN ATT

3 YILDA, 1.5 MİLYARLIK
YATIRIM

Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi iştiraklerinden Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), 
2019 yılından bu yana ger-
çekleştirdiği önemli alt yapı 
ve çevre yatırımlarıyla şehrin 
çehresini değiştirdi. Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın talimatları doğrul-
tusunda şehirde büyük yatı-
rımlara imza atan BASKİ, ça-
lışmalarına son sürat devam 
ederek her geçen gün suyun 
daha iyi yönetildiği bir şehir 
haline geliyor. 

KRONİK SORUNLAR
ÇÖZÜLÜYOR
Son 3 yılda 1 milyar 500 
milyon TL’lik yatırım yapan 
BASKİ tarafından hayata ge-
çirilen projelerle; Balıkesir’de 
kronikleşen su kesintilerinin 
önüne geçildi, Marmara De-
nizi’ne yapılan derin deşarjlar 
engellendi, şehrin her nokta-

sına kesintisiz ve sağlıklı içme 
suyu sağlandı, kronikleşen 
sorunlar çözüme kavuşturul-
du. 

ARITMA TESİSLERİNİN
KAPASİTESİ ARTIYOR
2019 yılına kadar 1 milyon 180 
bin kişi kapasiteli 24 atık su 
arıtma tesisiyle hizmet veren 
BASKİ; son 3 yılda 1 milyon 
317 bin kişi kapasiteli 32 atık 
su arıtma tesisi ile şehre hiz-
met sunar hale geldi. Bu sü-
reçte faaliyete alınan; Kepsut, 
Susurluk, Sındırgı, Savaştepe, 
Havran, İvrindi Gökçeyazı ve 
Marmara (Merkez-Çınarlı) te-
sislerinin tamamlanmasıyla, 
atık su arıtma tesislerinin ka-
pasitesi günlük 238 bin 275 
metreküpe yükseldi. 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN 
HATLAR YENİLENİYOR
Eski ve ömrünü tamamla-

mış mevcut kanalizasyon 
hatlarında meydana gelen 
arızalar ve evsel atık su de-
şarjlarından dolayı oluşan 
çevre kirliliğinin insan sağlı-
ğına olumsuz etkilerinin önü-
ne geçmek amacıyla BASKİ, 
son 3 yılda toplamda 601 bin 
metre kanalizasyon şebeke 
hattı yapımını tamamladı. Ay-
rıca yine son 3 yılda merkez 
ve ilçelerde toplamda; 1 mil-
yon 320 bin 340 metre içme 
suyu şebeke hattı, 41 adet 
14 bin 680 metreküplük yeni 
içme suyu deposunu şehre 
kazandıran BASKİ; 194 adet 
depo bakım onarım çalışması 
yaptı ve içme suyu ihtiyacını 
karşılamak amacıyla saniye-
de 1000 litre suya ulaşarak 
toplamda 33 bin 929 metrelik 
içme suyu sondaj çalışmasını 
tamamladı. 

Büyükşehir 
Belediyesi 

iştiraklerinden 
BASKİ, 

son 3 yılda 
gerçekleştirdiği 

1 milyar 500 
milyon liralık 

yatırımla; 
kronikleşen su 
kesintilerinin 
önüne geçti, 

kontrolsüz atık 
su deşarjlarını 
önledi, şehrin 
her noktasına 
kesintisiz ve 
sağlıklı içme 
suyu sağladı.

KEPSUT ATT SUSURLUK ATT

GÖMEÇ İÇME SUYU
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Kütüphaneleri ve nitelikli buluşma 
alanlarıyla üniversitelilere şehrin her 
köşesinde kendilerini geliştirebile-
cekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri 
imkânlar sunan Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi, genç dostu hizmetler 
üretmeye devam ediyor. Şehir Mer-
kezi ile 28 kilometre uzaklıkta bulu-
nan Balıkesir Üniversitesi arasında 
mesafenin uzun olması nedeniyle fi-
yatı, şehir içindeki diğer hatlardan her 
zaman daha fazla olan Kredi Yurtlar 
Kurumu (KYK)-Balıkesir Üniversitesi 
Çağış Kampüsü Hattı, Başkan Yücel 
Yılmaz’ın duruma el atmasıyla, şoför 
esnafı da memnun edilerek diğerleriy-
le eşitlendi. 

Öğrencilerin daha konforlu, rahat ve 
uygun fiyatlı yolculuk yapabilmeleri 
amacıyla, KYK-Kampüs Hattını ça-
lıştıran 61 şoför esnafıyla anlaşmaya 
varılarak Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde hizmet tek elden verilmeye 
başlandı. Şoför esnafının da destek-
leriyle sistem artık Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yönetiliyor. Araç-
ların fiziki modernizasyonunu yapan 
Büyükşehir Belediyesi; mor olan oto-
büsleri diğer belediye otobüsleri gibi 
kırmızıya çevirdi, şoförler ise tek tip kı-
yafete döndürülerek ulaşıma bir stan-
dart getirildi.

BEKLEME SÜRESİ
MAKSİMUM 2 DAKİKA
Akıllı belediyecilik hizmetlerini de sis-
teme entegre eden Büyükşehir Be-
lediyesi; saha denetim kontrolleri ve 
yoğun duraklara kurulan veri izleme 
istasyonları sayesinde araçların durak-
larda bekleme aralıklarını minimuma 
indiriyor. Böylelikle yoğun saatlerdeki 
seferlere; 3 adet 18’er metrelik körüklü 
araçlar dâhil edilip, üniversiteye eri-
şim süresi minimum düzeye çekilerek 
bekleme aralıkları en yoğun saatlerde 
maksimum 2 dakika oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin konforlu ve uygun fiyat ile seyahat 
edebilmesi için KYK-Kampüs Hattındaki esnafl a anlaşıp, otobüsleri Büyükşehir Belediyesi bünyesine 

kattı. Büyükşehir, şoföründen otobüs konforuna, otobüs sayısının yükseltilmesinden bekleme 
sürelerinin azaltılmasına kadar ulaşım sisteminde büyük bir dönüşüme imza attı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN
KYK-KAMPÜS HATTINDA DEVRİM

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşmak için 12 Eylül itibarıylayeni yolu kullanmaya başlayan servis 
ve ağır tonajlı araç sürücüleri, uygulamadan duydukları memnuniyeti anlattı. Sürücüler “Sıkışmadan, 

beklemeden keyifl e ulaşımımızı sağladık.” dedi. 

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Kavşağı ile Yakup Şevki Paşa 
Caddesi’nin Dokuma Caddesi ile ke-
sişimi arasında kalan yol ağır tonajlı 
araçların ve servis araçlarının kul-
lanımına 12 Eylül tarihinde kapandı.
Servis ve ağır tonajlı araçlar, yeni 
Organize Sanayi Bölgesi bağlantı 
yolunu kullanarak ulaşımını sağla-
dı.  Yolu kullanan kamyon ve servis 
aracı sürücüleri, yoldan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 

“MANTIKLI, KULLANIŞLI 
BİR YOL OLMUŞ”
OSB yolunda, sivil araç, servis ve 
ağır tonajlı araçların sürücüleriböl-
gedeki yol çalışmaları ve trafik dü-
zenlemeleri hakkında şu açıklama-
larda bulundu:

“OSB eski yolunda sabah ve akşam 
saatlerinde aşırı yoğunluk oluyor-
du. Günümüz trafiği artık kaldırmı-
yor, alternatif yollar gerekliydi. Artık 
servis ve ağır tonajlı araçlar Yakup 
Şevki Paşa Caddesi’ne girmediği 

için orada trafik rahatlamaya başla-
dı. Yapılan alternatif yol uzun süredir 
ihtiyacımız olan bir yoldu. Gerçek-
ten çok yerinde, mantıklı, kullanışlı 
bir yol olmuş, yolculuk esnasında 
keyif aldık. Yapılan bu hizmeti takdir 
ediyorum. 3. etabın hizmete girmesi 
bizim işimizi daha da kolaylaştıra-
cak. Ulaşımın daha da rahat olaca-
ğını düşünüyorum.Yolu yapanların 
emeklerine sağlık. Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok 
teşekkür ederiz.”

KAMYON VE SERVİS SÜRÜCÜLERİ
OSB YOLUNDAN MEMNUN



34 35

TE
M

M
U

Z 
- 

A
Ğ

U
S

TO
S 

- 
E

YL
Ü

L 
 2

02
2

w
w

w
.b

al
ik

es
ir.

be
l.t

r

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’in İlhan, Karşıyaka, Narlı, Ocaklar ve Şahinburgaz mahallerine hak 
ettiği hizmetleri götürüyor. Aydınlatmadan peyzaja, kent mobilyasından bisiklet yollarına, modern oyun 

gruplarından semt spor sahalarınakadar mahalleler baştan aşağıya yenilendi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent-
tin dört bir yanında çalışmalarını sür-
dürüyor. 291 kilometre kıyı şeridiyle 
Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan 
Balıkesir’in sahillerini güzelleştirmek, 
hak ettiği seviyeye getirerek turizm-
den aldığı payı artırmak amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri var 
gücüyle çalışıyor. Erdek’in; İlhan, Kar-
şıyaka, Ocaklar, Narlı ve Şahinburgaz-
Mahallelerinde; aydınlatma ve peyzaj 
çalışmalarından kent mobilyalarına, 

parke ve taş kaplamalarından sahil ve 
meydan düzenlemelerine kadar ça-
lışmalarını sürdüren Büyükşehir Bele-
diyesi, bölgeyi çamurdan kurtararak 
kullanışlı, konforlu ve estetik bir hale 
dönüştürülüyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN
Mahallerinin ilk defa böyle bir hizmet 
ile karşılaştığına vurgu yapan vatan-
daşlar, çamurdan yürünmez yolları 
olan mahallelerinin birer sanat eserine 

dönüşmesinin kendilerini çok mutlu 
ettiğini söyledi. Özellikle çocukların 
çok mutlu olduğuna değinen mahalle 
sakinleri “Artık bizler de rahat bir şe-
kilde oturup piknik yapabiliyoruz. Ma-
hallelerimiz Büyükşehir Belediyemizin 
hizmetleriyle çok daha mükemmel 
oldu.” diyerek yapılan hizmetler için 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’a teşekkür ettiler. 

ERDEK SAHİLLERİ
CENNETTEN BİR KÖŞE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, Kazdağları’nın eteğinde Güre Avcılar Bölgesi’ndeki eski 
zeytin depolama binasını baştan aşağıya restore ederek Fırıntaş Körfez Kafe Restoran olarak yeniden 

hizmete açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden Fırıntaş, vatandaşlara daha 
kaliteli, konforlu hizmet verebilmek 
için her geçen gün kalitesini ve kapa-
sitesini artırarak çalışmalarını sürdü-
rüyor. Fiyat listesini de vatandaşların 
alım gücüne göre düzenleyen Fırıntaş, 
şimdi de Körfez Bölgesi’nde 1250 met-
rekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 
bin 516 metrekarelik alana sahip Kafe 
Restoran açtı. Edremit İlçesi Güre Ma-
hallesi Avcılar Bölgesi’nde 1962 yılında 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 

zeytin depolaması amacıyla inşa etti-
rilen bina şimdi vatandaşlara Fırıntaş 
güvencesiyle restoran olarak hizmet 
verecek.

FIRINTAŞ’IN ZENGİN 
MUTFAĞI KÖRFEZ’DE
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 29 yıl-
lığına Fırıntaş tarafından kiralanan bina 
6 ayda restore edildi. Yaz-kış Fırın-
taş’ın zengin mutfağı ve uygun fiyatı 
ile hizmet verecek işletme özel günler 
için ızgara çeşitleri imkânı da sunacak. 

Doğası ve bol oksijeni ile eşsiz, dünya-
ca ünlü Kazdağları’nın eteğinde otan-
tik bir ortamda çok güzel bir restoran 
açtıklarını söyleyen Fırıntaş Genel Mü-
dürü Oktay Akbaba, tüm tesislerde 
vizyonlarının; hijyen, temizlik, güler 
yüzlü hizmet ve vatandaşlara konfor 
sağlayarak çalışmak olduğunu belirtti. 
“Daha fazla özen, Fırıntaş’ta standart-
tır” diyen Akbaba, tüm Balıkesirlileri 
restorana davet etti.

FIRINTAŞ KÖRFEZ KAFE RESTORAN 
HİZMETE GİRDİ   

ESKİ HALİ

YENİ HALİ
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Susurluklu muhtarlarla bir araya gelerek mahallerindeki 
ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların başlayacağını müjdeledi. Başkan Yılmaz, 2024’e kadar ilçede; taşı 

olmayan sokak, suyu akmayan ve ihtiyacı giderilmeyen yer kalmayacağını da vurguladı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz; şehrin dört bir yanında 
muhtarlarla buluşup görüşlerini ala-
maya ve mahallelerin ihtiyaçlarını be-
lirleyerek hizmet götürmeye devam 
ediyor. Susurluk’ta görev yapan muh-
tarlarla bir araya gelen Başkan Yücel 
Yılmaz’a; Susurluk Belediye Başkanı 
Nurettin Güney, Susurluk AK Parti İlçe 
Başkanı Melih Bağırgan, Milliyetçi Ha-
reket Partisi İlçe Başkanı Ali Gürsoy,İ-
Yİ Parti Susurluk İlçe Başkanı Mehmet 
Güzel, meclis üyeleri, BASKİ Genel 
Müdürü İzzet Günal, Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve 
daire başkanları eşlik etti. 

KÖYLERİN ACİL İHTİYAÇLARI İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Susurluk’ta AK Parti teşkilatlarının ol-
dukça aktif çalıştığını ve Memleketi Su-
surluk’un sorunlarına hâkim olduğunu 
belirten Başkan Yücel Yılmaz, muhtar-
lardan mahallelerindeki acil sorunları 
bildirmelerini istedi. Aciliyet gerektiren 
işlerin belirlenmesinin ardından çalış-

malara hızlı bir şekilde başlanacağını 
söyleyen Başkan Yılmaz, köylerin acil 
ihtiyaçlarının 2023’e kadar giderilece-
ğini söyledi. 

SUSURLUK’UN DEZAVANTAJLARI 
AVANTAJA DÖNÜŞECEK
Susurluk’ta 2024’e kadar; taşı olma-
yan sokak, suyu akmayan ve ihtiyacı 
giderilmeyen yer kalmayacağını müj-
deleyen Başkan Yücel Yılmaz “Ağus-
tos ayı içerisinde, Susurluklu gençlerin 
eğlenmesi için Susurluk Belediyemizle 
birlikte konserler düzenleyeceğiz. İlçe 
merkezinde de yollarla ve peyzajla il-
gili çalışmalarımız olacak. Bizim derdi-
miz; Balıkesir’in çocukları, Balıkesir’de 
kalmayı seçsin. Balıkesir, 20 ilçesiyle 
birlikte çok güçlü bir şehir. Yaptığımız 
ve yapacağımız hizmet ve yatırımlar-
la Balıkesir’in her bir köşesini daha 
yaşanılabilir bir hale getiriyoruz. Su-
surluk’un dezavantajlarını avantaja çe-
virecek yatırımları hep beraber planla-
yacağız.” diye konuştu. 

BAŞKAN GÜNEY: YÜCEL YILMAZ 
SUSURLUK’A MÜHRÜNÜ VURACAK
Susurluk Belediyesi’nin temmuz ayı 
başında açılışını gerçekleştirdiği Canlı 
Hayvan Pazarı’nın ruhsatlandırılması 
konusundaki desteklerinden dolayı 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’a teşekkür eden Susurluk Be-
lediye Başkanı Nurettin Güney “Su-
surluk’un az bir eksiği kaldı. Asfalt ve 
tadilat gereken yerler ile sosyal konu-
mu yükseltici ve istihdam yaratıcı pro-
jelerimize Büyükşehir Belediyesi’nden 
destek bekliyoruz. Hayvan Pazarı için 
Yücel Başkanıma teşekkür ederim. 
Susurluk Belediyesi’nin ilk defa ruh-
satlı bir tesisi oldu. Susurluk için kaygı 
duyduğunu hep beraber gördük. Bun-
dan sonra Yücel Başkanım Susurluk’a 
mührünü ve imzasını koyacaktır. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin tüm 

SUSURLUK,
BÜYÜKŞEHİR ELİYLE GELİŞECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Bandırma ilçesinde gö-
rev yapan muhtarlarla kahvaltıda bir 
araya geldi. Bandırma’yı çok önemse-
diklerini belirterek güzel işler yapma-
yı planladıklarını muhtarlara aktaran 
Başkan Yücel Yılmaz, ilçenin her bir 
sorununa hâkim olduklarını, sorunları 
Büyükşehir Belediyesi eliyle ortadan 
kaldıracaklarını söyledi. 

BANDIRMA’DA 
GÜZEL İŞLER
YAPMAK İSTİYORUZ
Bandırma’nın, Balıkesir’in bütünlüğü 
içerisinde kendine özel kimliği olan, in-
sanları güzel olan ve şehre her zaman 
fayda sağlayan bir ilçe olduğunu be-
lirten Başkan Yılmaz “Burasının güçlü 
kalması bizim için önemli. Büyükşehir 

bir medeniyet projesidir. Diğer illere 
göre kırsal mahalle sayımız çok fazla. 
Bunun avantajları ve dezavantajları 
var. Kırsal mahallelere güçlü bir şe-
kilde dokunmak ilçe belediyesinin, o 
köye giden grup yollarını ve suyu yö-
netmek bizim görevimiz. Büyükşehir 
Belediyesi olarak şehrimizin her karış 
toprağına dokunmaya, her yere hiz-
met götürmeye çalışıyoruz. Biz, sami-
miyiz. Bandırma’da güzel işler yapmak 
istiyoruz.” dedi. 

UZLAŞIYLA YÖNETİM
Uzlaşı kültürüyle bir yönetim anlayışını 
benimsediklerini söyleyerek konuş-
masını sürdüren Başkan Yücel Yılmaz, 
Bandırma’ya yapmayı planladıkları ya-
tırımları şöyle sıraladı:
“Son Kurşun Anıtı, Livatya Limanı, 

arıtma, vahşi depolama, trafiği rahat-
latacak otoparklar, köylere yapılacak 
hizmetler ve gençler için yatırımlar ya-
pacağız. Okullarımızın güzelleşmesini 
istiyoruz, bahçelerini gençlerimiz için 
kullanışlı bir hale getireceğiz. Her ilçe-
mizde okul bahçelerine gireceğiz. Er-
dek’e gidip geldiğinizde ne kadar hızlı 
bir şekilde güzel işler yapabildiğimizi 
görmüşsünüzdür. Artık Bandırma’nın 
zamanı geldi.” 
Toplantıda Başkan Yücel Yılmaz’a; AK 
Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet 
Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Ban-
dırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri, 
BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve 
daire başkanları da eşlik etti.

BAŞKAN YILMAZ,
BANDIRMALI MUHTARLARLA BULUŞTU
Bandırma’da muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; ilçeye yapmayı planladıkları 
yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunarak muhtarların görüş ve önerilerini aldı. Başkan Yılmaz; 

hızlı bir şekilde sonuç odaklı çalışmalarla, Bandırma’yı hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını belirtti. 
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AYVALIK’A
15 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ayvalık’ta 
gerçekleşen şiddetli fırtına dolayısıyla 
birçok teknenin zarar görmesinin ar-
dından bir daha böyle bir durum ya-
şanmasının önüne geçmek amacıyla 
bölgeye bir küçük bir de büyük tek-
ne barınağı yapacaklarını müjdeleyen 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, sözünü tuttu. Başkan Yü-
cel Yılmaz’ın yakından takibini yaptığı, 
Ayvalık Belediyesi ile iş birliği içerisin-
de 1 yılı aşkın bir süredir çalışmaları de-
vam eden balıkçı barınaklarının kesin 
projesi ile hesap raporları Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı 
Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan onaylandı. Ulaştırma Bakanlığının 
2023 yılı yatırım planlarına dâhil edil-
mesi beklenen Büyük ve Küçük Tekne 
Barınakları ile Balıkesir’e yaklaşık 15 
milyon dolarlık bir yatırım gelmiş ola-
cak. 

AFETLERE KARŞI 
ANTİ KIRILGAN ÖZELLİKLİ
Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön 
planda tutularak yapılacak olan balık-
çı barınakları; halkın estetik anlayışını 

dikkate alan ve şehrin dokusuyla bü-
tünleşik, çevreye duyarlı, gelişen ta-
lebe uygun çözümlerin üretilebileceği 
ve afetlere karşı anti kırılgan özellikle-
rini taşıyacak. 

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ
Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi’ne yapı-
lacak olan Büyük Tekne Barınma Ala-
nı’nda aynı anda 10-50 metre uzunlu-
ğunda 95 tekne yer alabilecek. Proje 
kapsamında; 450 metre uzunluğunda 
dalgakıran, 550 metre uzunluğun-
da -5,00 metre derinliğinde rıhtım, 
425 metre uzunluğunda -4,00 metre 
derinliğinde rıhtım olmak üzere top-
lam 975 metre rıhtım, 3 adet toplam 
180 metre uzunluğunda yüzer iskele, 
1 adet 60 metre uzunluğunda yüzer 
dalgakıran ve geri saha dolgu alanla-
rı inşa edilecek. Geri saha dolgu ala-
nında ise; idari bina, ticari birim/kafe, 
ofisler, restoran, dalış merkezi, saniteri 
üniteleri, atık kabul tesisi, otopark ala-
nı ve yeşil alan olarak planlandı. 

AYNI ANDA 250 TEKNE
BARINABİLECEK
Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne 
Barınma Alanı’nda; 4-10 metre uzunlu-
ğunda 250 tekne aynı anda barınabi-
lecek. Proje kapsamında; yaklaşık 180 
metre uzunluğunda bağlantı yolu, her 
birinin uzunluğu 52 metre olan 6 adet 
yüzer iskele, 1.000 metrekarelik deniz 
alanında dolgu sahası ve yaklaşık 285 
metre uzunluğunda dalgakıran inşa 
edilecek. 

BÜYÜKŞEHİR’ DEN 
4 YENİ PROJE DAHA
Bunların yanı sıra 4 yeni proje içinde 
kolları sıvayan Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi; Ayvalık Cunda Adası (Ali-
bey) Balıkçı Barınağı ve Kordon Proje-
si, Altınova Mahallesi Barınak Projesi, 
Marmara Saraylar Limanı ve Erdek Fe-
ribot İskelesi yapımı için de proje çalış-
malarını başlattı. Batimetri çalışmaları 
tamamlanan projelerin; hidrografik ve 
oşinografik raporu; Seyir, Hidrografi 
ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tara-
fından onaylandı. Taslak vaziyet planı 
çalışmaları devam ediyor.

21 Mayıs 2021’de Ayvalık’ta meydana gelen afet sonrası yaraları sarmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, 95 tekne kapasiteli Büyük Barınak ve 250 tekne kapasiteli Küçük Barınak projelerini hazırladı. Kesin 

projesi ile hesap raporları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan projeyle Ayvalık’a yaklaşık 15 milyon 
dolarlık yatırım gelecek.   

Balıkesir’in her kesimini kucaklayan ve 
bütüncül bir yönetim anlayışı benimse-
yerek Başkan Yücel Yılmaz’ın önderli-
ğinde hizmetlerini sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, şehrin dört bir yanına hiz-
met götürmeye devam ediyor. Nitelikli 
ve kalifiye 7 bin personeliyle, 7 gün 24 
saat görev yapan Büyükşehir Beledi-
yesi; bayram, resmi tatil, gece-gündüz 
ayrımı yapmaksızın ihtiyaç duyulan her 
noktada hizmet veriyor.

GÜLER YÜZLÜ VE ÖZVERİLİ
HİZMET
Yaz, kış demeden sıcak ve soğuk 
havalarda muhtelif her alanda; arı-
zaları gideren, bakım-onarım ve 
yol çalışmaları yapan, şebeke 
hattı çeken, çim biçen, çiçek di-
ken, yolları temizleyen, çöpleri 
toplayan, denetimler yapan, can 
dostlarımızın yardımına koşan, 
karla mücadele eden, yangınları 
söndüren ve sayamayacak kadar 
birçok işte görev alan Büyükşe-
hir saha birimlerinin, 
şehrin her karışında 
izi bulunuyor. Güler 
yüzlü ve özverili ça-
lışmaları ile görün-
mez kahramanlar 
saha birimleri, Ba-
lıkesir’de yaşayan 
her canlının ihtiyaç-
larına en kısa süre-
de cevap vermeyi 

düstur edinerek Büyükşehir Belediye-
si’ni en güzel şekilde temsil ediyor. On-
ların alın teri ve emekleriyle 20 ilçeye 
hizmet ve yatırım götüren Büyükşehir 
Belediyesi; şehri, vatandaşlar için refahı 
yüksek ve sorunsuz bir hale getirmek 
için çalışmalarını gerçekleştirmeye de-
vam ediyor. 

BÜYÜKŞEHİR’İN
KAHRAMANLARI 

Şehrin görünmez kahramanları Büyükşehir Belediyesi saha ekipleri, Balıkesir’de yaşayan tüm canlıların 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Şehrin muhtelif yerlerinde 
sıcak-soğuk demeden her türlü çalışmayı güler yüzle ve özveriyle gerçekleştiren saha ekiplerinin, şehrin 

her karışında alın teri bulunuyor. 
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100 BİNDEN FAZLA ÇOCUK
YÜZME ÖĞRENDİ

Başkan Yücel Yılmaz’ın 2015’te Karesi’de başlattığı “Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Havuza” projesi il geneline 
yayıldı. 2015 yılından bu yana okul bahçelerine kurulan havuzlarda 100 binden fazla öğrenci yüzme öğrendi.  

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan-
lığı döneminde başlattığı “Karesi’de 
Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak” 
projesini şimdi de “Balıkesir’de Yüzme 
Bilmeyen Çocuk Kalmayacak” diye-
rek il geneline yaydı. Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Daire Başkanlığı “Havuzlar 
Mahalleye, Çocuklar Yüzmeye” sloga-
nıyla yaz aylarında 11 ilçede 12 okulun 
bahçesinde yarı olimpik portatif havuz 
kurdu. Profesyonel antrenörler eşli-
ğinde, düzenli olarak su analizleri ve 
sterilizasyonların yapıldığı havuzlarda 
bugüne kadar 12 binden fazla çocuk; 
kelebek, kurbağalama ve serbest yüz-
me eğitimleri alarak branşlaşmaya ka-
dar ilerledi.

FİZİKSEL HEM DE ZİHİNSEL
GELİŞİM
Projenin genişletilmesinin Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın değer vermesi ile doğru 
orantılı olduğuna değinen Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yahya 
Akduman, özellikle ilkokul ve ortaokul 
dönemlerinde okuyan çocukların yüz-
meyi eğitim olarak almalarının hem 
fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini 
sağlamaları açısından çok önemli ol-
duğunu söyledi.

BALIKESİR’DEN
TÜRKİYE’YE UZANAN PROJE
Çocukların yüzme eğitimi alırken; ya-
şam kuralları, spor kültürü, spor ahlakı, 
takım olma ve birlikte hareket etmeyi 
de öğrendiklerine dikkat çeken Yahya 
Akduman “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla 2015 yılından bugüne ka-
dar pandemi dönemi haricinde, her 
yıl okulların bahçelerine kurduğu-
muz portatif yüzme havuzlarında 100 
binden fazla çocuğumuza yüzmeyi 
öğrettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
başlatmış olduğumuz bu projeyi tüm 
Türkiye’de uygulamaya alarak ‘Yüzme 
Bilmeyen Çocuk Kalmasın’ projesini 
başlattı.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 
6 - 15 yaş aralığındaki 1682 çocuk; futboldan basketbola, jimnastikten masa 

tenisine kadar 8 farklı branşta spor eğitimleri aldı.

Şehirde spor kültürünün yaygınlaş-
ması ve şampiyon sporcular yetiştiril-
mesi amacıyla çalışmalarını sürdüren 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından açılan ücretsiz Yaz Spor Okul-
ları’nda eğitimler verildi. 6-15 yaş ara-
lığındaki çocuklara; futbol, basketbol, 
voleybol, masa tenisi, güreş, jimnas-
tik, judo ve boks olmak üzere 8 farklı 
branşta spor eğitimlerinin gerçekleş-
tirildiği Yaz Spor Okulları’na 1682 ço-
cuk katıldı.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE SPOR
Öğrencilerin yaz tatillerini spor yapa-
rak geçirmelerini sağlayan spor okul-
ları ayrıca onların yeteneklerini keş-
fetmelerini sağlarken fiziki ve mental 
gelişimlerine de destek oluyor. Diye-

tisyen, psikolog, fizyoterapist ve ilk 
yardım uzmanlarının eşliğinde ger-
çekleştirilen yaz okullarında ayrıca ih-
tiyaç duyan çocukların yanı sıra aile-
lerine de danışmanlık hizmeti verildi.

“SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ”
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül “Yaz 
Spor Okullarımızla çocuklarımızın 
hem yaz aylarını keyifli bir hale ge-
tiriyoruz hem de spor yapmalarını, 
sporun içinde olmalarını sağlıyoruz. 
Ayrıca Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Yücel Yılmaz’ın talimatla-
rıyla genç yetenekleri keşfedip kendi 
altyapımızı oluşturma gayreti içerisin-
deyiz.” açıklamasında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda 
6 - 15 yaş aralığındaki 1682 çocuk; futboldan basketbola, jimnastikten masa 

tenisine kadar 8 farklı branşta spor eğitimleri aldı.

tisyen, psikolog, fizyoterapist ve ilk 
yardım uzmanlarının eşliğinde ger-
çekleştirilen yaz okullarında ayrıca ih-
tiyaç duyan çocukların yanı sıra aile-
lerine de danışmanlık hizmeti verildi.

“SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ”
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül “Yaz 
Spor Okullarımızla çocuklarımızın 
hem yaz aylarını keyifli bir hale ge-
tiriyoruz hem de spor yapmalarını, 
sporun içinde olmalarını sağlıyoruz. 
Ayrıca Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Yücel Yılmaz’ın talimatla-
rıyla genç yetenekleri keşfedip kendi 
altyapımızı oluşturma gayreti içerisin-
deyiz.” açıklamasında bulundu.
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SPORLA DOLU BİR YAZ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (BASKİ), içme ve kullanma 
suyu temini, atık su bertarafı, tarımsal 
sulamanın sağlanması ve su havzaları-
nın korunması hizmetlerinde vatandaşın 
memnuniyetini ve toplum ihtiyaçlarını kar-
şılamak için 7/24 saat çalışmaya devam 
ediyor. Toplumun ihtiyaçlarını daha da üst 
düzeyde karşılamak için ISO Entegre Yö-
netim Sistemi; ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Siste-
mi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 
çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar 
ışığında BASKİ Genel Müdürlüğü kurmuş 
olduğu ISO Entegre Yönetim Sistemi 25-
26-27 Temmuz günlerinde denetçiler ta-
rafından denetlendi. Denetlemeler sonu-
cunda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

Belgelerini almaya hak kazandı.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ
BASKİ Genel Müdürlüğü; 
teknolojik gelişmeleri takip 
ederek vatandaşların talep 
ve beklentilerini zamanında, 

eksiksiz ve güvenilir şekil-
de karşılayarak vatandaş 

odaklı hizmetler sunmak ile beraber yara-
tıcı çözüm önerilerini desteklemek, geliş-
me, büyüme ve sürdürülebilir kaynak yö-
netiminde doğal kaynakları koruduğu için 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini 
almayı hak kazandı.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Enerji ve malzemeleri verimli kullanırken 
tasarruf yapmak, enerji hedeflerinin ger-
çekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynak-
ların varlığını sağlamak ve bu kaynakları 
temin ederken enerji performansını gözet-
tiği için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
belgesini almayı hak kazandı.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevrenin korunması ve kirlenmenin ön-
lenmesi için atıkları azaltmak, oluşabilecek 
atıkları doğru ayrıştırmak, mevcut atıkla-
rın çevreye zararını en aza indirgemek ve 
uygun şekilde bertaraf ettiği için de 

ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi belgesini 
almayı hak kazandı.

BASKİ, KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA
TESCİLLEDİ  

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi 

iştiraklerinden 
BASKİ; kalite, 
çevre ve enerji 
yönetim sistemi 

konularında 
yaptığı çalışmalar 

sayesinde; ISO 
9001, ISO 14001 

ve ISO 50001 
belgelerini 
almaya hak 

kazanarak bir kez 
daha kalitesini 

tescilledi. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Belgelerini almaya hak kazandı.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ
BASKİ Genel Müdürlüğü; 
teknolojik gelişmeleri takip 
ederek vatandaşların talep 
ve beklentilerini zamanında, 

eksiksiz ve güvenilir şekil-
de karşılayarak vatandaş 

rın çevreye zararını en aza indirgemek ve 
uygun şekilde bertaraf ettiği için de 

ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi belgesini 
almayı hak kazandı.

kazanarak bir kez 
daha kalitesini 

tescilledi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk İlçesi’ndeki Handere ve Hatapderelerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik 
alanda temizlik çalışması yaptı. Ot, ağaç ve alüvyon kalıntılarından arındırılan derelerde kötü koku da son 

buldu. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 
Susurluk İlçesi’ndekiHandere ve Hatap 
Deresi’nde ıslah çalışmalarını tamam-
layarak kötü koku ve görüntü kirliliğine 
son verdi. Derenin temizlenmesinden 
memnuniyet duyan Susurluklu vatan-
daşlar “Kamyonlarca pislik çıkardılar. 
Temizlik çalışmasından çok memnun 
olduk.Kimin emeği geçtiyse Allah razı 
olsun. Bu temizlik çalışmaları sayesin-
de yarın bir gün yağışlar sonucunda 
oluşabilecek sel, taşkın riskinin de 
önüne geçileceğine inanıyoruz. Özel-
likle kışın ağaçlar hava şartlarına daya-

namayıp yıkılarak dere yatağını doldu-
ruyordu. Şimdi derede yapılan ıslah ve 
temizleme çalışmaları sayesinde artık 
taşkın riski ortadan kalktı.” açıklama-
sında bulunarak Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

DERELERDE SEL RİSKİ
ENGELLENDİ
Handere ve Hatap Deresi’nde ıslah 
çalışmalarını koordine eden Çevre Ko-
ruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü 
GülnazÇelikyurt Uzuner, dere yatağın-
da bulunan ot, ağaç ve alüvyon kalın-
tılarının dere yatağında taşkına sebe-

biyet vermemesi amacıyla başlattıkları 
temizlik çalışmasının tamamlandığını 
söyledi. Çalışmalar sayesinde mev-
simsel yağışlarda sel riskinin engellen-
diğini belirten Müdür Uzuner “Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-
mız bu bölgede yaklaşık 30 gün süren 
bir çalışma yürüttü. Çalışmanın so-
nunda Handere ve Hatap Deresi’nde 
toplam 3,5 kilometrelik bir alan temiz-
lendi. 2019 yılından buyana düzensiz 
depolama sahalarının rehabilitasyonu 
ve ıslah çalışmaları, ekolojik restoras-
yon ve dere temizliği çalışmalarımızda 
sürdürüyoruz.” dedi. 

HANDERE VE HATAP DERELERİ 
TEMİZLENDİ 

ÖNCESİ

SONRASI
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MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA
ÇOCUKLARA ÇEVRE EĞİTİMİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da “Mavi 
Bayrak” kriterleri kapsamında çevre bilinçlendirme eğitimlerini 
gerçekleştirdi.Çocuklara yönelik bilinçlendirici aktiviteler yapan 

Büyükşehir Belediyesi hem bilinçlendirdi hem de eğlendirdi. 

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; altın 
sarısı kumu ve temiz denizleriyleTür-
kiye’nin en gözde turizm merkezleri-
ni bünyesinde barındıran Balıkesir’in, 
291 kilometre sahil şeridinde çalış-
malarına devam ediyor. Dünyanın 
en önemli eko etiketleri arasında 
bulunan ‘Mavi Bayrak’ı, plajlarında 
yaygınlaştırma çalışmalarını düzenli 
olarak sürdüren Büyükşehir Beledi-
yesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın 
(TÜRÇEV) her yıl; yüzme suyu kali-
tesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, 
güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda 
toplam 33 kriterinin hepsini bir bir 
yerine getiriyor. 

EĞLENEREK ÖĞRENDİLER
Çevre eğitimleri kapsamında; Mavi 
Bayraklı plajlarında çocuklara yöne-
lik bilinçlendirici eğitim ve aktiviteler 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediye-
si Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı ekipleri, bu yıl eğitimle-
rini tamamladı. Çocuklara, çevre-

ye duyarlılığı eğlendirerek öğreten 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri; sıfır 
atık, geri dönüşümün önemi ve ik-
lim değişikliğine sebep olan etkenler 
hakkında bilgi verdi. Halat çekme, 
bayrak yarışı, hafıza oyunu, bulma-
ca, boyama ve daha birçok etkinli-
ğin içerisinde aktif rol alan çocuklar 
bilgi dolu ve mutlu bir gün geçirdiler. 
Aktivitelere katılan çocukların aileleri 
de etkinliklerden memnun kaldıkla-
rını belirterek Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’ne çevreye duyarlılığı için 
teşekkür etti.

MAVİ BAYRAK
ARTIRMA ÇALIŞMALARI 
HASSASİYETLE SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm bi-
rimlerinin koordineli çalışmaları sa-
yesinde sahil şeritlerinde; kapsamlı 
düzenleme çalışmalarından yürüyüş 
yollarına, soyunma kabinlerinden 
duşlara, plaj temizliğinden ve çevre 
koruma faaliyetlerine kadar hepsini 

hassasiyetle gerçekleştirildiğini söy-
leyen Çevre Koruma ve Kontrol Dai-
resi Başkanı Volkan Karateke, deva-
mında şöyle konuştu:
“Mavi Bayrak kriterlerinden olan 
çevre bilinçlendirme eğitimlerini 
gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda iklim 
değişikliğine bağlı olarak ortaya çı-
kan çevre sorunlarıyla hepimiz karşı 
karşıyayız. Üstesinden gelebilmemiz 
için eğitim ve bilinçlendirme çalışma-
ları merkezde yer alıyor. Denizlerde 
mikroplastiklerin yaşattığı sorunları, 
orman yangınlarını, ani çıkan fırtı-
naları önümüzdeki yıllarda herkesin 
aldığı sorumluluklarla azalmasını he-
defliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Yücel Yılmaz’ın talimatları 
doğrultusunda Mavi Bayrak sayımızı 
daha fazla artırmak için gerekli ça-
lışmaları da hassasiyetle sürdürüyo-
ruz.” 

DENİZLERDEN 5 FUTBOL SAHASI 
BÜYÜKLÜĞÜNDE

HAYALET AĞ ÇIKARILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin paydaş olduğu “Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi” kapsamında 
bugüne kadar 5 futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarıldı. Çıkarılan 

bu ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor. 

Büyükşehir Belediyesi; Marmara ve 
Ege Denizi’nin en güzel kıyılarını bün-
yesinde barındıran Balıkesir’de, deniz 
suyunun kalitesini artırmaya yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Temiz çevre 
ve doğa dostu projelerle; atıksız bir 
yaşam oluşturulmasına yönelik yatı-
rım, hizmet ve projelere büyük önem 
veren Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “Sıfır Atık Mavi” 
projesi kapsamında birçok çalışmanın 
hayata geçirilmesine de öncülük edi-
yor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balı-
kesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
iş birliğiyle yürütülen “Hayalet Ağların 
Temizlenmesi Projesi” kapsamında 
2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 
yılına kadar aralıksız devam edecek. 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim 
ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koor-
dinesinde yürütülen çalışmalarla; de-
nizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdü-
rülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve 
“hayalet ağ” olarak da tarif edilen terk 
edilmiş ağlarla mücadele kapsamında 
bu güne kadar; Marmara ve Ege Deni-
zi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet 
ağ çıkarıldı. Ortalama 5 futbol sahası 
büyüklüğüne denk gelen ağların yanı 
sıra denizlerden birçok plastik atık çı-
karıldı. 

ÜLKE EKONOMİSİNE
KAZANDIRILACAK
Balıkların ve yengeçlerin ölümüne yol 
açan, deniz yaşamının en büyük teh-

dit unsurlarından olan ‘hayalet ağlar’ın 
temizliğinin yanı sıra önemli bir adım 
daha atılacak. Denizden çıkarılacak 
hayalet ağların geri dönüştürülerek 
ülke ekonomisine kazandırılması plan-
lanıyor. 

SUALTI CANLILIĞI ARTACAK
Deniz canlılarının yaşamında büyük 
tehlike oluşturan hayalet ağların te-
mizliğine düzenli olarak devam edil-
mesi için 2023 yılında sona erecek 
protokolün ardından bir yenisi daha 
imzalanacak. Bu sayede denizlerin te-
mizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığı-
nın artırılması, suni resif oluşturulması, 
kırmızı mercanların korunması gibi bir-
çok bilimsel proje takip edilecek.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 66 bin traktör sayısı ile Türkiye’de 5. sırada olan Balıkesir’de traktör 
kazalarının önlenmesi için İvrindi ve Susurluk İlçeleri’nde başlattığı refl ektör dağıtımını Altıeylül Pamukçu 

Mahallesi’nden devam ettirdi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi 
Başkanlığı, 20 ilçe genelinde traktör 
kazalarının önüne geçmek için İvrin-
di Gökçeyazı ve Susurluk İlçelerinde 
reflektör uygulaması başlattı. Reflek-
tör uygulaması ile traktör kazalarının 
önüne geçmek ve can kayıplarını en 
aza indirmeyi amaçlayan ekipler, ön-
celikle şehirlerarası bölünmüş yola 
çıkmak zorunda kalan traktörlerin çok 
olduğu bölgeden uygulamaya başla-
dı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler 
Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül İl-
çesi Pamukçu Mahallesi’nde muhtarlık 
aracılığıyla traktör sürücülerine ulaştı. 
Pamukçu’nun meydanında bir araya 
gelen traktörlerin kasalarının hepsine 

2918 sayılı trafik kanununda da tak-
makla zorunlu olan reflektörler tek tek 
çakıldı.

UYGULAMALAR 
DEVAM EDECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın trafik kazalarının önlemesi-
ne yönelik uygulamaların artırılmasını 
istemesi üzerine harekete geçtiklerini 
belirten Ulaşım Denetleme Şube Mü-
dürü Orhan Balatlı“Traktör römork-
larına 2918 sayılı trafik kanununda 
takmakla zorunlu olunan reflektör uy-
gulaması yaptık. Bu amaçla ilk önce 
İvrindi İlçesi Gökçeyazı Mahallesi, Su-
surluk İlçesi ve üçüncü olarak da Al-
tıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi’nde 
reflektör uygulaması yapıyoruz. Trafik 

kazalarının önlenmesine yönelik bu 
ve bunun gibi uygulamaları sürdüre-
ceğiz.” dedi.

‘‘BAŞKAN YILMAZ’A 
TEŞEKKÜR EDERİZ’’
Reflektörlerin asfalta çıktıkları zaman 
hayatlarını kurtardığına vurgu yapan 
Pamukçulu traktör sürücüleri “Reflek-
tör sayesinde arkamızdan gelen diğer 
sürücüler bizleri rahatlıkla görebiliyor. 
Birçok kazadan bizi kurtarıyor. Kim dü-
şündüyse Allah razı olsun. Bu milletin 
canı için uğraşıyorlar. Pamukçu, İzmir 
Balıkesir yolu üzerinde kalıyor. Birçok 
traktör gece yola çıkmak zorunda. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz’a teşekkür ederiz.” diye açıkla-
mada bulundular. 

REFLEKTÖRSÜZ TRAKTÖR KASASI
KALMAYACAK  

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey’in 50 kırsal mahallesine salça makinesi dağıttı. Tarhana 
ve salça yapımı döneminde köylülerin işini oldukça kolaylaştıracak olan salça makineleri, saatte 500 

kilogram domatesi posa haline getirebiliyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz’ın söz verdiği salça 

makinaları, Dursun-
bey kırsal mahalle 
muhtarlarına tes-
lim edildi. Kulla-
nışlı ve elektrik 
ç a r p m a l a r ı n a 
karşı izolasyonlu 
salça makinele-

ri saatte 500 
k i l o g r a m 
d o m ate s i 
posa ha-
line geti-
rebiliyor. 
Tö re n e; 
Dursun-
bey Kay-
m a ka m ı 
R a m a -
zan Teke, 
D u r s u n -

bey Be-
lediye Baş-

kanı Ramazan 
Bahçavan, Balı-
kesir Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire-
si Başkanı Serkan 
Akça, Dursunbey 
Ziraat Odası Başka-

nı Hüseyin Bulut ve 
muhtarlar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ SÖZÜNÜ TUTTU
Törende konuşan Dursunbey Belediye 
Başkanı Ramazan Bahçavan “Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz’ın çiftçilerimize sözünü verdiği 
salça makinelerinin dağıtımına baş-
ladık. İlk etapta 50 mahallemize hibe 
ettiğimiz salça makineleri, muhtarları-
mıza teslim edildi. Bu vesile ile seçim 
döneminde vermiş olduğu sözü tutan 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Üretilen 
domateslerden katma değeri yüksek 
salçalar çıkaracak olan çiftçilerimize 
hayırlı olsun.” dedi.

ÜRETMEK SİZDEN DESTEK BİZDEN
Salça makinası dağıtım töreninde ko-
nuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin “Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz’ın ortaya koyduğu vizyon gere-
ği Büyükşehir Belediyemiz; sanayiden 
tarıma, hayvancılığa her alandaki üre-
ticilerimizi destekliyor. Üretmek sizden, 
destek bizden. Ürettiklerinizi ekonomi-
ye daha değerli bir biçimde ekonomiye 
katabilmeniz için biz de sizi destekle-
meye devam edeceğiz. Üretici; dağı-
tımını yaptığımız salça makinaları ile 
domatesi tarladan satmak yerine onu 
salçaya dönüştürerek daha fazla ka-
zanç elde etme imkânınasahip olacak. 
Bu makinalar ile tarhana gibi başkaca 
ürünleri de üretebileceksiniz.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
KIRSAL MAHALLELERE
SALÇA MAKİNESİ
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Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 
3 milyona ulaşan Balıkesir’de, 

Büyükşehir Belediyesi faaliyette 
olan 12 Katı Atık Aktarma İstas-
yonu vasıtasıyla düzenli depola-
ma oranını yüzde 100’e çıkara-
rak atık yönetimini sistemli bir 

şekilde gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 
bin ton katı atığı bertaraf eden 

Büyükşehir, bunlardan 1.300 me-
gavat elektrik enerjisi üretti. 

Balıkesir’in düşman işgalin-
den kurtuluşunun 100. yılında 
Balıkesir protokolü, dünyaya 

gözlerini açan bebekleri ziyaret 
etti. Balıkesir Atatürk Şehir Has-

tanesi Kadın Doğum Bölümü’nde 
Balıkesir’in Kurtuluş tarihi olan 
6 Eylül gecesi dünyaya gelen; 

Alparslan, Umut, Asya, Ali Aydın, 
Hüseyin, Eylül, Doruk ve Zeynep 

isimli yeni doğan bebekler ve 
ailelerine ziyaret gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi, Gastro-
nomi Şehri Balıkesir yolculuğun-
da önemli bir adım daha atıyor. 
Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği 
protokolü imzalayan Büyükşe-
hir “Balıkesir Eğitim Mutfağı” 

kuracak. Protokol; Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. 

Mustafa Küçükkaptan ve Burha-
niye Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban 
tarafından imzalandı.

97. İtfaiye Haftası, Balıkesir Şehit 
İtfaiye Eri Kâmil Çağlar Eğitim 

Merkezi (BİTEM)’de düzenlenen 
programla kutlandı. Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi’nin pelerinsiz 
kahramanları acil durumda alına-
cak önlemlerle ilgili nefes kesen 
tatbikatlar ve yarışlar gerçekleş-
tirdi.Dereceye giren personele 
ödülleri takdim edildi. Ayrıca, 

gönüllü itfaiyecilere de sertifika-
ları verildi.

Balıkesirli Gaziler, 19 Eylül Ga-
ziler Günü nedeniyle Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Gazileri Büyükşehir Bele-
diye Başkanvekili Yasin Sağay 

makamda ağırladı. Başkanvekili 
Sağay, Türkiye Muharip Gaziler 

Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı 
Ali Hulusi Karakuz ve Türkiye 

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği Balıkesir Şube-
si Haydar Filiz’e çiçek takdim etti.

661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Gü-
reşleri’nde, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 38 güreşçisi farklı 
boylarda dereceler alırken,33 yıl 
aradan sonra ilk defa Balıkesirli 
bir güreşçi Başpehlivan Ertuğrul 
Dağdeviren yarı finalde güreşe-
rek başpehlivanlık kürsüsünde 
3.’lük kupasını kaldırdı. Başkan 

Yücel Yılmaz da, güreşlerde 
derece yapan sporcuları ma-
kamında ağırlayarak altın ile 

ödüllendirdi.

100. YIL ÇOCUKLARINA
ZİYARET

Büyükşehir’den kısa kısa

BALIKESİR EĞİTİM MUTFAĞI 
KURULUYOR 

ÇÖP ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR NEFES KESEN TATBİKAT 33 YILDIR İLK DEFA

GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Zabıtası ile birlikte İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ekipleri,dene-
timlerine devam ediyor. Ekipler; 

ekmek, baklava, çerez, tatlı, 
çikolata ve unlu mamul üretim 
ve satış noktalarında hijyen, 

temizlik koşulları, stok, ruhsat ve 
ürünlerin son tüketim tarihleri ile 
içerdiği katkı maddeleri tek tek 

inceledi. Tespit edilen eksiklikler-
le ilgili de tutanak tutuldu.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin büyük bir özveri ile 

çalışarak halkın kullanıma açtığı 
Edremit’in Mavi Bayraklı Altınkum 
Plajı’nda,Zabıta ekipleri tarafın-
dan usulsüz; şezlong, şemsiye, 
sandalye ve piknik masalarının 
hepsinin işgallerine son verdi.

İşgallerin kaldırılması yerli ve ya-
bancı tatilciler tarafından takdirle 

karşılandı.  

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 
Erdek İlçesi’nde 167 bin 883 

metrekarelik sahilde 113 ton atık 
toplarken, Körfez Bölgesi’nde 

607 bin 668 metrekarelik sahilde 
206 ton atık topladı. Sahillerde; 
kum eleme, temizleme ve reha-
bilite çalışmalarını gerçekleştiren 
ekipler, elleriyle tek tek topladık-
ları atıklarla 212 traktör römorku-

nu doldurdu. 

Tatil için bol oksijen ve temiz bir 
deniz tercih eden yerli ve yaban-
cı turistler,soluğu Balıkesir Kör-

fezi’nde aldı. Vatandaşların daha 
iyi ve güvenli bir tatil geçirebil-

meleri için Altınoluk Kordon’unda 
bulunan denizkestaneleri tek tek 

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından toplanarakaçık denize 
salındı. Ekipler, bir günde 5 varil 

denizkestanesi topladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın talima-
tıyla geçtiğimiz yıl 4,5 TL olan 
KYK-Kampüs Hattı sefer ücre-
ti, öğrencilere özel hazırlanan 

abonman tarifeleriyle 2,80 TL’ye 
düşürüldü. Ayrıca okulun ilk haf-
tası olması sebebiyle KYK-Kam-

püs Hattının ilk seferinde, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
öğrencilere müzik ziyafeti verildi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kap-
samında Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi’nde 85 oda temsilcisi-
ni ağırlayan Başkan Yücel Yılmaz 
“Balıkesir’in en büyük STK yapısı 
BESOB ve odalarıdır. Sizleri gör-
meyen, sizlerle bağlantı kurma-
yan ve sizi anlamayanların şehre 
bir faydası mümkün değildir. Biz-
ler, sürekli odalarımızla beraber 

hareket ediyoruz.” dedi.

PLAJLAR VATANDAŞINDIR!

Büyükşehir’den kısa kısa

SAHİLLERDEN 212 TRAKTÖR 
ATIK TOPLANDI 

BÜYÜKŞEHİR’DEN
SIKI DENETİM

DENİZKESTANELERİ
TOPLANDI

ŞEHRE HİZMET ESNAFI
ANLAMAKLA BAŞLAR

KAMPÜS HATTINDA
MÜZİK ZİYAFETİ
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Aromatik bitki üretimi ve araştırmaları konusunda Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri haline gelen 
Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne; ülkenin dört 

bir yanından aromaterapi meraklıları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bur-
haniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi 
Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) eşsiz 
bir festivale ev sahipliği yaptı. “Tar-
ladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik” 
temasıyla gerçekleştirilen festival, 4 
gün boyunca binlerce kişiyi ağırla-
dı. BAÇEM’in koleksiyon bahçesi ile 
aromatik bitkilerin yer aldığı tarlaları 
görmek, hasadına katılmak ve mo-
run en güzel tonuna hakim lavanta 
tarlalarında fotoğraf çektirmek iste-
yen vatandaşlar, festivale yoğun ilgi 
gösterdi. 

EN KAPSAMLI FESTİVAL
Diğer yandan bu güne kadar ger-
çekleştirilen en kapsamlı aromate-
rapi festivali olmasıyla da aromate-

rapi sektöründe; araştırma yapan, 
faaliyet gösteren firma ve kişiler de 
büyük katılım sağlayarak markalarını 
tanıtmak amacıyla stant açtı. Aroma-
terapide kullanılan bitkilerin; tarladan 
hasadına, hasattan distilasyonuna 
ve elde edilen esansiyel yağların 
toplumda tamamlayıcı tedavide kul-
lanımına, veteriner hekimlikte kulla-
nımına ve aromaterapötik ürünlerin 
tüketiciye ulaştırılmasına kadar ge-
çen süreçlerin konunun uzmanları 
tarafından anlatıldığı etkinlikler ve 
seminerler düzenlendi. 

EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLER
Aromaterapinin her yönüyle değer-
lendirildiği seminerler, festivale katı-
lamayan aromaterapi meraklılarının 

da erişebilmesi için Youtube 
hesabı üze-

rinden canlı olarak yayınlandı. Semi-
nerlerin yanı sıra festivalde; eğitim-
lerden atölye çalışmalarına, tıbbi ve 
aromatik bitkilerin hasadından bisik-
let turuna kadar birçok etkinlik eş za-
manlı olarak gerçekleştirildi. 

KAZDAĞLARI’NDA SONA ERDİ
Katılımcılarına; toprak ve bitkilerle 
yakından tanışma, teknik bilgi ve pra-
tik beceri kazanma imkânı sunan fes-
tivalin son günü, Kazdağları’nın eşin-
de Darıdere Tabiat Parkı’nda yapılan 
kampla sona erdi. Festival alanında; 
SAMİDA ve Ozan Karagöz Ortaçağ 
Müzikleri konseri düzenleyen Büyük-
şehir Belediyesi, kamp alanında da 
Tarz-ı Vefa Kervanı, Cem Güneri ile 
Ritim Atölyesi, Özge Ünkap konser-
leri gerçekleştirdi. 

BALIKESİR
AROMATERAPİ FESTİVALİ’NE

YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi, şehri aromatik bitki üssü yapma yolunda önemli adımlar atıyor

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi, 

Türkiye’de ilkleri 
gerçekleştirmeye 

devam ediyor. 
Aromatik bitki 

üretimi ve Ar-Ge 
çalışmalarının 

gerçekleştirildiği 
BAÇEM’de 

üretimi yapılan; 
kara mürver ve 
ekinezyalardan 
elde edilerek 

üretilen 
SAMBUÇEM, 
Türkiye’nin ilk 

yerli kara mürver 
şurubu olarak 

satışa sunuldu. 

Dünyada ilk ve tek olan Aromaterapi Fes-
tivali’ne 3. kez ev sahipliği yapan Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi; tıbbi ve aromatik bit-
ki yetiştiriciliği noktasında Türkiye’nin önde 
gelen saygın kuruluşları arasında yer alıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
önderliğinde, şehri aromatik bitki üssü haline 
getirecek çalışmaların yapıldığı Burhaniye’de 
faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Mer-
kezi (BAÇEM); bir yandan tarımsal faaliyetler 
ve aromatik bitki konusunda üreticilere eği-
timler veriyor diğer yandan da kendi ürettiği 
bitkilerle yeni ürünler ortaya çıkarmak için Ar-
Ge çalışmalarını gerçekleştiriyor. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Balıkesir’i ilaç sanayinde ve kozmetik sektö-
ründe lider yapacak adımlar atan BAÇEM, 
çelikleme yönetimiyle doğadan çoğaltarak 5 
yıl önce kurduğu Türkiye’nin ilk kapama mür-
ver bahçesinden ürettiği ürünlerle yine bir 
ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk yerli kara 
mürver şurubu olan SAMBUÇEM’ipi-
yasaya sürdü. Antioksidan açısından 

zengin ve bağışıklığı güçlendirmek için en çok 
tercih edilen besinler arasında yer alan kara 
mürverin üretimini büyük bir özenle gerçek-
leştiren BAÇEM; SAMBUÇEM’i, Bezmialem 
Üniversitesi Fitoterapi Merkezi iş birliğiyle 
gerçekleştirdiği çalışmanın sonucunda elde 
etti. 

DOĞRU ZAMANDA HASAT EDİLEREK 
UYGUN KOŞULLARDA HAZIRLANDI
İçeriğinde kansere yakalanma riskini azaltan, 
kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratan 
antosiyanin açısından zengin olan kara mür-
verin yanı sıra; ekinezya kökü ve çiçeğinin 
herba aksamı kullanılan SAMBUÇEM adını da 
kara mürverin cins adı Sambucus’un Sam-
bu’su ile BAÇEM’in çem’inin birleşiminden 
aldı. BAÇEM arazilerinde yetiştirilen bitkiler-
den doğru zamanda hasat edilerek uygun 
koşullarda kurutulmuş bitki özlerinden elde 
edilen SAMBUÇEM, BAÇEM’in satış mağaza-
ları ve web sitesi üzerinden satışa sunuldu. 

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ 
KARA MÜRVER ŞURUBU; SAMBUÇEM
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2019 yılında projelendirilen İda Madra Jeoparkı çalışmaları, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğiyle devam ediyor.Balıkesir’in tamamını, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri 
ile İzmir’in Bergama ilçesini kapsayan İda Madra Jeoparkı’nın tanıtımı, Bergama Kozak Yaylası’nda gerçekleştirildi.

İDA MADRA JEOPARKI’NIN
TANITIMI YAPILDI

17 bin kilometrekare alanı kapsayan İda Madra Jeoparkı, Türkiye’nin UNESCO tescilli 
ikinci jeoparkı olacak

Balıkesir’in tamamı, Çanakkale’nin Ay-
vacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in Berga-
ma ilçesini kapsayan ve toplam 17 bin 
kilometrekare alana sahip İda Madra 
Jeoparkı, Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi öncülüğünde, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin de iş birliğiyle UNES-
CO Dünya Jeoparklar ağına katılıyor. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğayı 
koruyarak ekonomik kalkınmayı sağla-
yacak olan Balıkesir başta olmak üze-
re bölgeye büyük fırsatlar yaratacak 
İda-Madra Jeoparkı Projesi’ni, Berga-
ma Kozak Yaylası’nda tanıttı. Törende 
İda-Madra Jeoparkı’nın tanıtım filminin 
gösterilmesinin ardından İda-Madra 
Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Recep 
Efe, proje süreci hakkında bilgi verdi.

“BU-
R A S I 

YÖRÜKLERE EMANET”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, güzel bir projenin tanı-
tımını yaptıklarını kaydederek, Yörük 
kültürün doğayla barışık yapısına işa-
ret etti. Jeopark projesi üzerinde çalı-
şırken Anadolu kültürüyle batı kültürü 
arasındaki farkı daha iyi gördüklerini 
söyleyen Yılmaz “Biri; taşı zorlayarak, 
yontarak, nehirlerin yerlerini değişti-
rerek bir yaşam alanı kuruyor ve ölüm-
süzleşmek üzere eserler bırakıyor ve 
kendine hizmet etsin diye doğaya 
vahşice saldırı düzenliyor. Bir de Ana-
dolu Kültürü, Yörük Kültürü dediğimiz; 
doğal haliyle yaşıyor. Sadece ibadet-
hane ve devleti temsil eden yerleri taş 
üstüne taş koyarak yapıyor. Geri ka-
lan yerleri doğal malzemeyle, yaşayan 
malzeme ile yapıyor. Bu bir kültür, bu 
bir yaşam şekli. Doğayla barışık olma 
şekli.” dedi.

İDA MADRA EMİN ELLERDE 
Başkan Yılmaz “Turizm, insan-

ların gelir elde etmek için çok 
çaba sarf ettiği ve çok mas-

rafın yapıldığı bir alan. Je-
oparkta ise neyse onu 
görmeye geliyor insan-
lar. Burada nasıl yaşa-
nıyorsa onu yaşamaya 
geliyor insanlar. İzmir 
Büyükşehir Beledi-
yemizle birlikte bu 
eşsiz doğayı, tarihi 
alanları dünyaya 

tanıtmak için ça-
lışmalarımızı 

birlikte yürütmeye devam edeceğiz. 
Bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. 
Kimse kaygılanmasın. Bundan sonra 
UNESCO çatısı altında İda Madra emin 
ellerde.” dedi.

“BALIKESİR İLE
BİRLİKTE YÜRÜTMENİN 
GURURUNU YAŞIYORUM”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer “İki büyükşehir belediye-
miz, böyle bir sorumluluk bilinciyle, 
kendi hizmet alanlarında birbirinden 
bağımsız olarak yürüttüğü çalışmaları 
ortaklaştırdı. Bu bölgenin korunması, 
tanıtılması ve bir jeopark olmasıyla 
ilgili çalışmaları Balıkesir Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte yürütmenin gu-
rurunu yaşıyorum.” dedi.
Bergama Belediye Başkanı Hakan 
Koştu, Bergama’nın sadece İzmir’in 
değil Türkiye’nin, dünyanın en müs-
tesna şehirlerinden biri olduğunu söy-
lerken Bergama Çevre Platformu Söz-
cüsü Erol Engel “Bugün bir hayalimiz 
gerçekleşiyor. Bu jeopark, milyonlarca 
yıl önce doğanın bize bahşettiği bir 
güzellik. Bu güzelliği yaşatma zamanı 
artık geldi.” diye konuştu. Yukarıbey 
Mahallesi Muhtarı Yusuf Doğan ise 
“Bölgemizin İda Madra Jeoparkı ile 
gelişeceğine, ürünlerimizi pazarlaya-
bileceğimize, kendi el emeklerimizle 
geçim kaynağı oluşturabileceğimize 
inanıyoruz.” dedi.

İDA MADRA JEOPARK TURU
Törenin ardından katılımcılar,  kültürel 
miras eserleri ve gastronomi ürünleri 
sergi stantlarını gezdi. Başkanlar stant 
gezisinin ardından eşsiz doğasıyla göz 
dolduran İda–Madra Jeoparkı’nı keşfe 
çıktı. Hisarköy Seyir Terası ve Büyük 
Madra Kayası gezildi. Son durakta ise 
kendine has hikâyesiyle bölgede öz-
deşleşen Atatürk Kaya Anıtı ziyaret 
edildi.  

Tarihi kent dokularının ve kentsel-
kültürel mirasın korunması amacıyla 
üye belediyeler arasında işbirliği ve 
deneyim alışverişini sağlayan Tarihi 
Kentler Birliği’nin, “Bölge Toplantısı” 
29-31 Temmuz günleri arasında 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
3 gün süren programın öznesi 
olan Balıkesir’in; tarihi alanlarının 
korunması ve gelecek nesillere 
aktarılması konusunda yapılan 
çalışmalar görüşülerek teknik geziler 
düzenlendi. Gala yemeğiyle başlayan 
programın ardından il merkezinde 
hayata geçirilen; Balıkesir Çamlık 
Rekreasyon Alanı, Kazım Özalp 
Sokak Sağlıklaştırma Proje Alanı ile 
Zağnos Paşa Camisi ve meydanı 
gezildi. Kent merkezinde yapılan 
bütüncül çalışmalarla Büyükşehir 
Belediyesi’nin oluşturduğutarih 
koridorunu oldukça beğenen 
ziyaretçiler, çalışmaları takdirle 
karşıladı.

“ŞEHRİMİZİN HER YERİNE 
DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıda tarihin, 
doğanın ve kültürün buluşma noktası 
Balıkesir’e gelen Tarihi Kentler Birliği 
Üyelerine teşekkür eden Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Tarihi Kentler, beraber 
hareket ettiği zaman birbirlerine 
çok güzel aktarımlarda bulunuyor. 
Şehrimizin her yerine dokunmaya 
çalışıyoruz. Dokunduğumuz her 
yerde de hemşehrilerimiz ve 
hocalarımıza danışıyoruz. Bizi takdir 
ediyorlar, marifet iltifata mahsarmış. 
Ödüller aldık, çok değerli ödüller 
oldu bizim için. Arkadaşlarımız 
daha iştahla çalıştılar. Balıkesir’in 
neresine giderseniz gidin, orada 
bir restorasyon projesi olduğunu 
göreceksiniz. Şehir Merkezinde 
yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda 
büyük bir kentsel tasarım projesi 
yürütüyoruz. İlçelerimizde de 
birçok restorasyon çalışmalarımız 
mevcut. Sizler gibi çok görmüş, 
geçirmiş bu işin ilmini, bilimini yapan 

arkadaşların yaptığımız işleri takdir 
etmeleri bizi çok memnun etti. 
Bölge toplantımızın, Balıkesir’de 
olmasından memnuniyet duydum.” 
diye konuştu.

SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Açılış konuşmasının ardından, 
kentte yapılan çalışmalara çok yönlü 
bakış açış sağlayacak konu başlıkları 
altında birçok sunum gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda; Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa Küçükkaptan“Balıkesir 
ve Çevresinde Bütüncül Koruma 
Çalışmaları”, Çevre ve Kültür 
Değerlerini Koruma ve Tanıtma 
Vakfı (ÇEKÜL) Gönüllüsü Mimar Alp 
Arısoy“Dumlupınar Mahallesi ve 
Çevresine Yönelik Kentsel Tasarım 
Rehberi”, Prof. Dr. Recep Efe“İda 
Madra Jeopark Projesi”, Trakya 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Yaşagül Ekinci Danışan“Ayvalık 
Endüstriyel Peyzaj Alanı UNESCO 
Adaylık Çalışmaları” üzerine 
sunumlarını gerçekleştirdi. 

TARİHİ KENTLER,
BALIKESİR’İ KONUŞTU

Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Balıkesir’in özne 
olduğu 3 gün süren program kapsamında; hayata geçirilen projelerin sunumlarının yapılmasının yanı sıra proje alanlarına 

teknik geziler düzenlendi. 
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Gel enekten Gel eceğe Kültürel  Mirasımız
Balıkesir’de Aba ve Şayak Dokumaları 

Dokumacılık insanlık tarihinde belki de ilk 
sanayi şekillerinden biridir. Gerek tabiat 
şartlarına göre korunma ihtiyacı, gerekse 
örtünme duygusu insanlığı dokumacılığa 
yöneltmiştir.
Balıkesir’in yünlü dokumacılığı ve buna 
bağlı olarak aba ve şayak dokumacılığı 17. 
yüzyıldan itibaren yaygınlaşarak tercih 
edilen bir meslek olmuştur. Bu dönemde 
meslekler çoğunlukla babadan oğula 
veya ustadan kalfaya geçmiş ve Balıkesir 
abacılığı da bir “abahane” etrafında 
gelişme göstermiştir (Ayhan 2005: 281). 
Berna Sevinç, “Balıkesir-Gönen İlçesi 
Kocapınar Köyü (Mahallesi) Aba ve Şilte 
Dokumaları”, Aydın Uğurlu ve Geleneksel 
Sanatlar Özel Sayısı, Mart 2022 / 384-
399. ~ 388 ~ Balıkesir’de çalışan abacılar 
1600’lü yılların sonuna doğru bu şehirde 
bir araya gelerek örgütlenmişlerdir. Abacı 
esnafından oluşan bu örgütün başlarında 
kethüda (kâhya) veya halife (usta) unvanı 
taşıyan kişilerin yönetimde yer aldığı 
görülmüştür (Sevinç 2009: 299). 
Balıkesir abalarının sağlamlığı ve 
dayanıklı olması Osmanlı ordusunun giyim 
ve kuşam ihtiyacının bu bölgeden temin 
edilmesini sağlamıştır. Bu dönemde aba 
kullanımının artması abacılık mesleğinin 
altın çağını yaşadığı ve endüstrileşmeye 
gidildiği dönem olarak görülmüş ve 
aba üreten fabrikaların kurulması için 
çalışıldığı da belirtilmiştir (Er- Genç 2008: 
110). 
Balıkesir’de aba ve şayak dokumacılığının 
bu bölgeye gelişi ile ilgili çeşitli varsayımlar 
da bulunmaktadır. Bu varsayımlardan 
birinde, Osmanlıların Rumeli de yaptıkları 
savaşlar sırasında Rumeli’den gelen 
muhacirlerin Balıkesir’in Balya kazasına 
yerleştiği ve abacılık, şayakçılık ve 
kaytancılık yaptıklarının söylenmesidir 
(Sökmen 2020: 83). Bir başka rivayete 
göre Balıkesir Balya ilçesine Rumeli’den 
gelen muhacirlerin bu sanatı getirmiş 
olduğu yönündedir. Bununla birlikte 
Balya ilçesinde maden işlerinde çalışan 
bir delikanlının Balıkesirli bir abacının kızı 
ile evlenerek buralara aba dokumacılığını 
getirdiği söylenmiştir (Ayhan 2005: 283). 
Balıkesir çevresinde yer alan 
abahanelerdeki tezgâhlar da üretilen 
aba kumaşlarının 25’er metrelik toplar 
şeklinde hazırlanmış ve dinklenmek 
üzere dinkçilere teslim edilmiş dinklerdeki 
bazı düzeneklerle abalar dövülerek 

sıkıştırılmıştır. Burada işlenen kumaşlar 
tekrar toplar halinde abahaneye getirilir 
ve isteğe göre yine toplar halinde 
satılır ya da terzilere götürülerek 
çeşitli giysilerin yapılması için terzilere 
verilmiştir (Ayhan 2005: 283). Aba 
kumaşından; yağmurluk, ferace, şalvar, 
sarık, pantolon ve ceket olarak kullanılan 
giysiler yapılmıştır. 
1840 yıllarına ait kayıtlara göre 
Balıkesir’de abacılık ile geçimini sağlayan 
33 adet dükkân olduğu ve yine aynı 
yıllarda abacılığa bağlı olarak iş gören; 
24 muytab/mutaf (kıl dokumacısı), 3 
dinkçi bulunduğu ileri sürülmüştür. 1923 
yılına gelindiğinde Balıkesir’de abacılık 
yapan üç ustanın olduğu kayıtlarda yer 
almıştır. Birinci dünya savaşı yıllarında 
dışarıya aba ihraç edilirken bu yıllarda 
ihracat azalmış ve buna sebep savaşların 
yaşanmış olması ve savaşlardan ötürü 
ham madde sıkıntısının çekilmesi 
şeklinde açıklanmasıdır. Ayrıca abacılık 
yapan gençlerinde askere gittiği için aba 
üretenlerin yalnızca ihtiyarlar tarafından 
yapılmasıdır (Ayhan 2005: 286). 19. 
yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında 
Balıkesir’de koyunyününden dokunan 
lacivert, beyaz, mavi ve kır renklerinde 
abalar da yapılmıştır (Sökmen 2020: 83).
Balıkesir’de abacılıkla ilgili Osmanlı 
vesikalarında “top abacıları” ve 
“dinkçilerin” kethüdası olduğu kaydedilen 
Abdullah Hanefi’nin, bugün abacılar 
arasında pir olarak tanınan ve kendisine 
ait birçok rivayet nakledilen Abdullah 
Baba ile ilgilisi olsa gerekir. Örneğin:
“Aba ipi kaba sabadır
Pirimiz Abdullah Baba’dır” 
beyiti Abdullah Baba hakkında abacılar 
tarafından söylenmektedir. Abdullah 
Baba hakkında halk arasında söylenen 
başka rivayetler ise şöyledir:
1840 yılına ait kayıtlarda 
Balıkesir’de abacılıkla 
geçimini sağlayan 
33 dükkân olduğu 
görülmektedir. 1923 
yılına gelindiğindeyse Balıkesir’de 
abacılık yapan üç usta bulunmaktadır. 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinden 
itibaren başlayan “Yerli Malı Kullanalım” 
kampanyasıyla biraz canlanan abacılık, 
halkın daha ince kumaşlara yönelmesi, 
tuhafiyeci esnafın da daha karlı olan bu 
kumaşlarla alış veriş yapmak istemesi 

gibi sebeplerle aba giysiye talep gittikçe 
azalmıştır. Balıkesir abahanesi ile ilgili 
son haber de 1952 yılında Abahane 
Hanı’nın istimlâk edilerek yerine sebze 
ve meyve hali yapılacağı şeklindedir. 
Günümüzde az sayıda da olsa aba imalatı 
devam etmektedir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ile 
Somut olmayan kültürel mirasımız 
olan yöreye özgü “Aba dokumacılığın” 
kaybolmaması, yaşatılması, gelecek 
nesillere aktarılması ve yaşayan 
insan hazinesi ustalarının envantere 
kazandırılması ile kırsalda yaşayan 
genç işsiz zanaatkârlardesteklenerek 
iklim değişikliği gibi önemli etkenler 
nedeniyle insan sağlığı için önemli nefes 
alan kumaşların üretimi desteklenerek 
aile ekonomilerine katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.
Kaynak: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Kent Arşivi, Balıkesir- Gönen İlçesi 
Kocapınar Köyü (Mahallesi) Aba ve Şilte 
Dokumaları Berna Sevinç

Nursel SÜZANER KILIÇ

YAYLI ORKESTRA İLK KEZ
PAMUKÇU BENGİSİ’Nİ ÇALDI 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dünyaca ünlü sanatçılar,Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları 
Uluslararası Yaz Akademisi kapsamında 5 ilçede 14 konser verdi. Final konserinde ise bir ilk yaşandı ve Balıkesir’in 

yöresel oyunlarından biri olan “Pamukçu Bengi Zeybeği” yaylı orkestra için ilk kez düzenlenip, seslendirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriy-
le bu yıl Balıkesir’de gerçekleştirilen 
Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Ulus-
lararası Yaz Akademisi, final konseriyle 
sona erdi. Dünyaca ünlü keman virtüö-
zü Cihat Aşkın’ın, Cihat Aşkın ve Küçük 

Arkadaşları (CAKA) 2022 Uluslara-
rası Yaz Akademisi; Büyükşehir 

Belediyesi’nin destekleriyle bu 
yıl Ayvalık’ta yapıldı. Akademi 

kapsamında dünyaca ünlü sa-
natçılar; solo, oda müziği ve 
orkestra müziği konserleri 

gerçekleş-
tirdi.

100 SANATÇI
14 KONSER

Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 
destekleriyle Bü-
yük Taarruz’un 
100. yılında 100 

sanatçı; Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaş-
ları (CAKA) projesi kapsamındaAyvalık, 
Gömeç, Edremit, Burhaniye ve Balıke-
sir merkezde, yüzlerce müzikseveri bir 
araya getiren 14 konser verdi. Dünyaca 
ünlü 16 sanatçı ve 84 genç müzisyen-
den oluşan orkestra, Avlu Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen final 
konseriyle Balıkesirli müzikseverlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı.

FİNAL KONSERİNDE BİR İLK
“Sibelius Andante Festivo”, “Vivaldi 
İki Keman Konçertosu” ve “Gerswin 
Summertime” gibi önemli eserlerin 
seslendirildiği final konserinde bir ilke 
de imza attı. Balıkesir’in yöresel oyun-
larından birisi olan “Pamukçu Bengi 
Zeybeği” de yaylı orkestra için ilk kez 
düzenlenip seslendirildi. Final konseri 
CAKA hocalarının da katılımıyla çalınan 
Ziraat Marşı ile son buldu. 

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriy-
le bu yıl Balıkesir’de gerçekleştirilen 
Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Ulus-
lararası Yaz Akademisi, final konseriyle 
sona erdi. Dünyaca ünlü keman virtüö-
zü Cihat Aşkın’ın, Cihat Aşkın ve Küçük 

Arkadaşları (CAKA) 2022 Uluslara-
rası Yaz Akademisi; Büyükşehir 

Belediyesi’nin destekleriyle bu 
yıl Ayvalık’ta yapıldı. Akademi 

kapsamında dünyaca ünlü sa-
natçılar; solo, oda müziği ve 
orkestra müziği konserleri 

gerçekleş-
tirdi.

100 SANATÇI
14 KONSER

Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 
destekleriyle Bü-
yük Taarruz’un 
100. yılında 100 
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Kutlama programları çerçevesinde ilk olarak 
çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören-
de Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı ve 
9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. 
Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının 
ardından düzenlenen tören, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. 
Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali Ha-
san Şıldak beraberinde Garnizon Komutanı 
ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. 
Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Valilik 
Kuvayı Milliye Salonu’nda 30 Ağustos Zafer 
Bayramı tebriklerini kabul etti.

AL BAYRAKLAR
COŞKUYA ORTAK OLDU
Program, tebriklerin kabulünün ardından 
Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenen 
kutlama töreni ile devam etti. Törende; Vali 
Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı ve 9’uncu 
Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt.Tuğg. Cihangir 
Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ile vatandaşları selamladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
günün anlam ve önemine ilişkin mesa-
jı okundu. Daha sonra, Hava Piyade Albay 
Rasim Süt, Türk tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 
anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Al 
bayrakların coşkuya ortak olduğu törende 

daha sonra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi 
Zeynep Karaoğlu “Milli Mücadele Des-
tanı” ve 15 Temmuz Şehitler 
Anadolu Lisesi öğ-
rencisi Er-

s a n 
Metin-
baş “30 
Ağustos” isimli 
şiirleriyle büyük 
alkış aldı. Tören; 
Balıkesir Bakım, 
Mühimmat Okulu 
ve Eğitim Merke-
zi Bölge Bando-
su’nun gerçekleş-
tirdiği müzik konseri i l e 
devam etti. Katılımcıların hep 
bir ağızdan bayraklarla eşlik 
ettiği dinletinin ardından, 
30 Ağustos Zafer Bayramı 
Kutlama Programı geçit tö-
reni ile sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu ve 
bağımsızlığı müjdeleyen, şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl 

dönümü için düzenlenen törenlere katıldı. 

Kutlama programları çerçevesinde ilk olarak 
çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören-
de Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı ve 
9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. 
Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundular. Çelenklerin sunulmasının 
ardından düzenlenen tören, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. 
Çelenk Sunma Töreninin ardından Vali Ha-
san Şıldak beraberinde Garnizon Komutanı 
ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. 
Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Valilik 
Kuvayı Milliye Salonu’nda 30 Ağustos Zafer 
Bayramı tebriklerini kabul etti.

AL BAYRAKLAR
COŞKUYA ORTAK OLDU
Program, tebriklerin kabulünün ardından 
Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenen 
kutlama töreni ile devam etti. Törende; Vali 
Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı ve 9’uncu 
Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt.Tuğg. Cihangir 
Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz ile vatandaşları selamladı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
günün anlam ve önemine ilişkin mesa-
jı okundu. Daha sonra, Hava Piyade Albay 
Rasim Süt, Türk tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 
anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Al 
bayrakların coşkuya ortak olduğu törende 

daha sonra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi 
Zeynep Karaoğlu “Milli Mücadele Des-
tanı” ve 15 Temmuz Şehitler 
Anadolu Lisesi öğ-
rencisi Er-

s a n 
Metin-
baş “30 
Ağustos” isimli 
şiirleriyle büyük 
alkış aldı. Tören; 
Balıkesir Bakım, 
Mühimmat Okulu 
ve Eğitim Merke-
zi Bölge Bando-
su’nun gerçekleş-
tirdiği müzik konseri i l e 
devam etti. Katılımcıların hep 
bir ağızdan bayraklarla eşlik 
ettiği dinletinin ardından, 
30 Ağustos Zafer Bayramı 
Kutlama Programı geçit tö-
reni ile sona erdi.

BÜYÜK ZAFER’İN
100’NCÜ YILI KUTLANDI

Kuvayı Milliye şehri Balıkesir’in, düşman işgalinden kurtulduğu günün 100. yıl dönümü, muhteşem bir 
senfonik konserle kutlandı. Ünlü sanatçı Müjde Kızılkan’a, 45 kişilik senfonik orkestranın eşlik etmesiyle 

gerçekleştirilen konser, izleyicilerden büyük alkış aldı. 

Balıkesir’de Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısı ile kutlanan Kurtuluş Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
300 gönüllü beraber zeybek oynadı. Balıkesir’in kurtuluşunda önem arz eden 41 bayrak adamın da 

canlandırıldığı zeybek oyununa 7’den 70’e katılım sağlandı.

Kuvayı Milliye şehri Balıkesir’in kurtulu-
şunun 100. yılı muhteşem bir konserle 
kutlandı. Balıkesir Valiliği himayesin-
de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Avlu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenenkonserde; Türk Pop Müzi-
ğinin güçlü sesi Müjde Kızılkan’a, 45 ki-
şilik senfonik orkestra eşlik etti. Balıke-
sir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim 
Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ile 

Balıkesir Kültür Orkestrası’ndan olu-
şan senfonik orkestra; Bando Albay 
Tarık Tal şefliğinde, Bando Yarbay Mu-
rat Keskin’in düzenlediği sevilen pop 
müzik eserlerini icra etti. 

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN
SESLENDİRİLDİ
Balıkesir Kültür Orkestrası yaylı çalgı-
lar grubunun da yer aldığı konserde;“-

Get Lucky”, “Chandeliere”, “Devil”, 
“Uptown Funk”, “Rolling in the Deep” 
gibi bilinen yabancı pop şarkıların yanı 
sıra“Sakın Gelme”, “Sana İhtiyacım 
Var”, “Yaz Dostum”, “Tavla” gibi se-
vilen Türkçe şarkılar dinleyicilerinde 
eşlik etmesiyle hep bir ağızdan ses-
lendirildi. 

Balıkesir Kent Konseyi’nin organizas-
yonu ile Milli Mücadelenin 100. yılında 
300 gönüllü beraber zeybek oynadı. 
Atatürk Heykeli’nin önünde yapılan tö-
ren ile tek tip kıyafet giyen gönüllüler 
zeybek oyununda hünerlerini sergile-
di. Milli Mücadele kıvılcımının ateşlen-

diği, yiğitlik ve cesaretleriyle düşmana 
karşı kahramanca direnen Kuvayı Milli-
ye Şehri Balıkesir’in, Millî Mücadele’ye 
verdiği büyük gücün anısı, Büyükşehir 
Belediyesi ve Balıkesir Kent Konse-
yi tarafından hazırlanan “Balıkesir’in 
Kurtuluşunun 100. Yılına Özel Zeybek 

Gösterisi” ile taçlandı. Şehrin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl-
dönümünde Atatürk Anıtı’nda, 7’den 
70’e 100 kent gönüllüsü yiğitliği ve 
mertliği sembolize eden Zeybek oyu-
nu oynadı.Zeybek gösterisi sokaktan 
geçen izleyicilerden de tam not aldı. 

KURTULUŞUN ŞEREFİNE 
SENFONİK KONSER

MİLLİ MÜCADELE’YE ÖZEL
ZEYBEK GÖSTERİSİ



İlk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlere; besleyici, lezzetli ve 
dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde 
yaşayan kadınlar tarafından üretilen Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi almaya hak kazandı. Böylece Balıkesir’in, Coğrafi İşaret sayısı 16’ya 

yükseldi.  

SEFERBERLİK 
ÇÖREĞİ,

COĞRAFİ İŞARET İLE 
TESCİLLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, her yöresinde 
ayrı bir kültür ve geleneği taşıyan Ba-
lıkesir’in kendine özgü özellik taşıyan 
ürünlerinin; geleceğe aktarılması, ta-
nınırlığının artırılması ve yöre halkına 
kazanç sağlaması amacıyla Coğrafi 
İşaret çalışmalarına devam ediyor. 
Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde 
edilen hammaddesinin korunmasının 
sağlanması açısından büyük önem arz 
eden Coğrafi İşaret iletescilli 15 ürünü 
bulunan Balıkesir’de, son olarakBü-
yükşehir Belediyesi tarafından baş-
vurusu yapılan ‘Savaştepe Sarıbeyler 
Seferlik Çöreği’nin de tescil almasıy-
la birlikte Coğrafi İşaretli ürün sayısı 
16’ya çıktı. 

KURTULUŞ’UN FORMÜLÜ
SEFERBERLİK ÇÖREĞİ
Gastronomi değerinin yanı sıra; orta-
ya çıkışının manevi olarak da bölge 
için büyük önem arz ettiği ‘Seferlik 
Çöreği’ilk defa Çanakkale ve Kurtu-
luş Savaşı’na katılan as-
kerlere; besleyici, 
lezzetli ve 
dayanıklı 
g ıda 

sağlayabilmek amacıylaSavaştepe’nin 
Sarıbeyler Mahallesi’nde yaşayan ka-
dınlar tarafından üretildi. Yöre halkının 
bir araya gelerek topladığı; un, yoğurt, 
zeytinyağı, şeker ve tarhana maya-
sıyla hazırladığı Savaştepe Sarıbeyler 
Seferberlik Çöreği; yuvarlak şekil ve-
rilerek yıkanmış susama bulanıp, odun 
ateşinde pişirildikten sonra serin bir 
yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan 
saklanabilecek hale getirilmiş.Böylece 
o dönemde cephede savaşan asker-
lere, uzun süre bozulmadan dayana-
bilecek doyurucu ve besleyici gıda 
sağlanmış.

COĞRAFİ İŞARET SAYISI 16’YA ÇIKTI
Toplam 16 Coğrafi İşareti’nin 12’si gıda 
ürünü olan Balıkesir’in; Edremit, Burha-
niye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit 
Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim 
Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle 
Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri, Susurluk 

Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ 
Mor Soğanı, Sa-

vaştepe Sa-
rıbeyler 

S e -

ferberlik Çöreği, Balıkesir Pullusu, Gö-
nen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile 
Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi 
İşaret bulunuyor. 
BİRÇOK ÜRÜNÜN BAŞVURUSU
TAMAMLANDI
Bunlara her geçen gün bir yenisini 
ekleme gayretiyle çalışan Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi; Bükdere Küf-
lü Deri Katık Peyniri, Manda Kaymağı, 
Balıkesir Kaymaklısı ve Balya Tereya-
ğı için de işlemlerini tamamladı. Türk 
Patent ve Marka Kurumuna, Coğrafi 
İşaret Tescil Belgesi başvurusunu ger-
çekleştirilen ürünler de en kısa za-
manda Coğrafi işaret ile tescillenecek. 

YENİ BAŞVURULAR İÇİN
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı 3 gıda ürünün daha 
Coğrafi İşaret başvurusunu yapmak 
için hazırlıklarını başlattı. Bu kapsam-
da; ünü tüm ülkeye yayılan ‘Susurluk 
Kokoreci’, şehre özgü ürün ve tarif-
lerin yer aldığı 30 çeşidiyle görkemli 
bir tanıtım gerçekleştirilen ‘Balıkesir 
Kahvaltısı’ ile eşsiz lezzetiyle ‘Havran 
İnciri’ için de başvuru hazırlıkları yürü-
tülüyor. 

İlk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlere; besleyici, lezzetli ve 
dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde 
yaşayan kadınlar tarafından üretilen Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, 

Büyükşehir Belediyesi, her yöresinde sağlayabilmek amacıylaSavaştepe’nin 
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Ben bir güzel kokulu çiçeğim. Bilimsel 
adım Cistuscreticus.
Pembeye bürünerek görünür olurum, 
yeşilin onlarca tonu arasında gül, hatmi, 
erguvan, zakkum gibi. Pembeyle seslenir 
en güzel çiçekleriyle tabiat bahar ayla-
rında.Arı da görür, uçuşan böcekler de, 
kalbi pır pır eden kuşlar, kalbi çiçek olan 
insan da bu çağrıya kulak verir, bakar, 
baktıkça cezbeye kapılır, koklar, coşar, 
aşk ile raks eder rengin seyrinde. Öylece 
işine bakar arı, salınır durur da benden 
aldığı bir topak aşını ayacıklarına bulayıp 
götürür yuvasına. İşini yapar, görev kut-
sallığında. Derdi ki atamçiçek, ay evlat, 
akça evlat, kalbini koru, sabır lokması 
azığın olsun, iyiysen iyilik olur yolun, iyi-
ler çıkar yoluna kemlik ırak olur senden. 
Hak görür, yazar olanı biteni, kalbini öf-
keyle mühürleme. Zerre kadar hayrın da 
şerrin de bir göreni olduğunu unutma.

Arı pembeyi görür, toza bulanır çiçeğin 
sarhoşluğuyla. Bülbüller şakıdıkça şakır, 
bin bir tonda mırıldanır durur. Gül bah-
çesine gitseniz de, çiçeğimle dolu bir 
tepeye çıksanız da bülbülün, arının meşk 
içinde orada olduğunu görürsünüz. Pem-
be boşuna aşkın rengi değil belki. Pembe 
çiçekli bitkilerin geneli polen kaynağıdır, 
arı onların etrafında poleni için dört dö-
ner, çiçeğin özüne dalıp toplar poleni.

Gül bahçesine ya da laden çiçekli bir 
tepeye gidecekseniz Mayıs aylarında 
usulca bir köşeye çekilip seyre dalın, 
arıyı, çiçeklerimize bulanan böceği; 
dinleyin dediklerini aşk ile atışan 
kuşların..

İyi bir yaşam bilgesi gibi görürler çoğu 
vakit beni. Çorak yerlerde yaşamam, 
suya az ihtiyaç duymam, kimseye yük 
olmadan başımın çaresine bakarak bek-
lememeyi bilmem, köklerinin yanmaya 
dayanıklı olmasıyla yangından sonraki 
öncülerden olması ilham versin her umu-
dum tükendi dediğinizde.

Çiçeklerimden labdanum, ladanum ola-
rak bilinen siyah bir oleoresin olan kıy-
metli reçine elde edilir. Tanrılara adak 
adama törenlerinde kullanılan başat tüt-
sülerden olan bu reçine şimdilerdelada-
num, labdanum toplama fırçası diyebile-
ceğimiz bir fırçayla elde ediliyor. Önceleri 
laden arasında otlayan keçilerin sakal ve 
gövde tüylerinden sıyrılarak elde edilirdi 
reçinem. Halen Girit adasında bu uygu-
lama devam ediyor. Labdanumu parfüm 
için önemli bir hammadde olarak halen 
ararsınız.
Bilimsel araştırmalar antioksidanlarca 
zengin olduğundan, vücudu detoksifiye 
ettiğini ve sigara dumanından, diş dol-
gularından ve çevre kirliliğinden kay-
naklanan toksik ağır metalleri ortadan 
kaldırdığını göstermiş. Özellikle stres için 
homeopatik tedavide önemli bir remedi-
yimdir.
Kırışıklık önleyici özelliğimden dolayı 
kremlerde ve saç kökünü güçlen-
dirdiği için saç bakım ürünlerin-
dekullanabilirsiniz özümü.
En göze çarpan etkimse 

yara iyileştirme yeteneğimdir. Herhangi 
bir karışımda cilt sorunlarını, yeni veya 
eski yara izlerini, yaraları, iltihapları ve 
enfeksiyonları iyileştirmek için kullanabi-
lirsiniz. Olgun ciltler için hazırlayacağınız 
karışımlarda daha iyi sonuçlar veririm.
Cistusincanus, Cistuscreticus, Cistusla-
urifolius ve Cistussalviifolius türlerimi 
yaygın olarak bilir kullanırsınız. Doğal 
boyamacılıkta mordan niyetine defne 
yapraklı laden türüm kullanılır. Diğerle-
rini neredeyse hiç kıymetini bilmez, gü-
zelliğini görmez, zeytinliklerden de söker 
atarsınız arsız diyerek.
Balgam söktürücü, kanama durdurucu 
ve antibiyotik etkisi olan uyarıcı bir bitki-
yimdir. Dâhili olarak nezle ve ishal teda-
visinde de kullanılırım.
Çayım, yeşil çay ve mürver suyundan 
üç kat daha güçlü olup kalbi korur, taze 
sıkılmış limon suyundan yirmi kat daha 
güçlü bir antioksidandır. Günde sade-
ce bir fincan çayın bağışıklık sistemini 
önemli ölçüde uyardığını bulmuşsunuz 
yaptığınız çalışmalarla.
Ben dedim sözümü, varın siz duyun özü-
nü..

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü 

Nazım TANRIKULU
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kal-
kınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

koordinesinde yürütü-
len Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamın-
da Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı’na 
(GMKA) sunularak ba-
şarılı olan “50 Peynirli 
Şehrim” isimli proje 
için imzalar atıldı. Ba-
lıkesir İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğünün 
hazırlayıp sunduğu 
ve başarılı bulunan 
projede; Balıkesir 
Büyükşehir Beledi-
yesi, İvrindi Beledi-
yesi, Kepsut Bele-

diyesi, Sındırgı 

Belediyesi, Havran Belediyesi, Balıke-
sir Birlikler A.Ş., S.S. Kepsut Vefalı Eller 
Kadın Girişimi Üretim ve İş Kooperatifi 
ve S.S İvrindi Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi de ortak olarak 
yer alıyor.

İSTİHDAMA KATKI
Proje kapsamında göç veren ilçelerin; 
tarım ve hayvancılık gelirinin artması, 
kalkınmanın hızlanması, kadın koope-
ratiflerinin desteklenmesi ile istihdam 
ve ekonomik gelirlerinin artması he-
defleniyor. Kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerden olan Bigadiç çeri başı 
keçi peyniri, İvrindi Koyun Kelle Pey-
niri, Dursunbey Kızılöz Bezde Katık 
Peyniri, Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, 
Sındırgı Alakır Koyun Peyniri ile Art Of 
Taste’te Dünya Miras Listesi’nde yer 
alarak dünyaya tanıtılan Sındırgı Eğri-

dere Yünlü Tulum Peyniri ve Kepsut 
Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri 

başta olmak üzere yöresel pey-
nirleri üretmek üzere 3 ilçede 
toplam modern butik man-

dıra kurulması ve Balıkesir 
ile Havran’da peynir 

satış noktaları 
oluşturulması 

a ma ç la n ı -
yor.

KADIN KOOPERATİFLERİNE
DESTEK
4 ana temel üzerine kurgulanan pro-
je ile İvrindi, Kepsut, Sındırgı Beledi-
yelerinde butik mandıralar kurulacak; 
Balıkesir Birlikler A.Ş tarafından sütler 
toplanacak; kadın kooperatifleri tara-
fından sütler işlenecek ve Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi ve Havran Beledi-
yesi içerisindeki satış noktalarından 
üretilen peynirlerin satışı gerçekleş-
tirilecek. 22 kişinin istihdam edilme-
si beklenen projeyle; İvrindi, Kepsut, 
Havran ve Sındırgı ilçelerinde bulunan 
birliklere üye 4 bin 590 adet süt üre-
ticisi ile kadın kooperatiflerine destek 
sağlanacak. İmza töreni; Balıkesir Va-
lisi ve GMKA Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sın-
dırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, 
İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, 
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Can-
kul, Balıkesir Birlikleri A.Ş Yönetim Ku-
rulu Başkanı Faruk Özen, GMKA Genel 
Sekreteri Abdullah Güç, proje sorum-
luları ile GMKA uzmanlarının katılımı ile 
gerçekleştirildi.

len Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamın-
da Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı’na 
(GMKA) sunularak ba-
şarılı olan “50 Peynirli 
Şehrim” isimli proje 
için imzalar atıldı. Ba-
lıkesir İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğünün 
hazırlayıp sunduğu 
ve başarılı bulunan 
projede; Balıkesir 
Büyükşehir Beledi-
yesi, İvrindi Beledi-
yesi, Kepsut Bele-

diyesi, Sındırgı 

ve S.S İvrindi Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi de ortak olarak 
yer alıyor.

İSTİHDAMA KATKI
Proje kapsamında göç veren ilçelerin; 
tarım ve hayvancılık gelirinin artması, 
kalkınmanın hızlanması, kadın koope-
ratiflerinin desteklenmesi ile istihdam 
ve ekonomik gelirlerinin artması he-
defleniyor. Kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerden olan Bigadiç çeri başı 
keçi peyniri, İvrindi Koyun Kelle Pey-
niri, Dursunbey Kızılöz Bezde Katık 
Peyniri, Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, 
Sındırgı Alakır Koyun Peyniri ile Art Of 
Taste’te Dünya Miras Listesi’nde yer 
alarak dünyaya tanıtılan Sındırgı Eğri-

dere Yünlü Tulum Peyniri ve Kepsut 
Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri 

başta olmak üzere yöresel pey-
nirleri üretmek üzere 3 ilçede 
toplam modern butik man-

dıra kurulması ve Balıkesir 
ile Havran’da peynir 

satış noktaları 
oluşturulması 

a ma ç la n ı -
yor.

‘50 PEYNİRLİ ŞEHRİM’ 
PROJESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşı olduğu “50 Peynirli Şehrim” Projesi için imzalar atıldı. Proje kapsamında; 
Balıkesir’e özgü peynirleri üretmek için 3 ilçede modern butik mandıra kurulacak, Balıkesir Merkez ile Havran’da peynir 

satış noktaları oluşturulacak. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında “Akredite 
Gıda Kontrol Laboratuvarı” kuruyor. Balıkesir ve bölgesinde üretilen 5 gıda grubuna hizmet edecek 

laboratuvarla üründe kalitenin yükseltilerek ihracatın artırılması hedefl eniyor. Laboratuvar sayesinde bölgede 
tarımsal üretim değerlenecek ve süreklilik sağlanacak. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 
Burhaniye Ticaret Odası ‘Zeytinyağı 
Duyusal ve Kimyasal Analiz Labora-
tuvarı’nın geliştirilerek ‘Akredite Gıda 
Kontrol Laboratuvarı’na dönüştürül-
mesi için iş birliği protokolü imzaladı. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz ve Burhaniye Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Aysel tara-
fından imzalanan iş birliği protokolü 
kapsamında; altyapısı ihracata yönelik 
geliştirilecek olan yeni laboratuvar ile 
Balıkesir’de üretilip ihraç edilen gıda 
ürünlerine yönelik analizlerin yapılarak 
ihracatta güvenli ve kaliteli ürün şar-
tının karşılanması hedefleniyor. Gıda 
ürünlerinin ihracatını kolaylaştırması 
beklenen laboratuvar sayesinde hem 
maliyetlerde hem de işlem sürecinde 
avantajlar sağlanacak. Burhaniye’de 
kurulacak laboratuvar sadece Balı-
kesir’e değil, Çanakkale’ye de hizmet 
edecek. 

5 TEMEL GIDA GRUBUNA HİZMET 
VERECEK
Laboratuvarda bulunan cihazların ge-
liştirilmesiyle; meyve-sebze ve ürünle-

ri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, 
zeytin, zeytinyağı ve aromatik bitkiler 
olmak üzere 5 temel gıda grubuna 
hizmet vermesi planlanıyor. ‘Akredite 
Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda; Balıke-
sir ve Çanakkale bölgesinde faaliyet 
gösteren firmaların ürettiği katma de-
ğerin ve rekabet gücünün artırılması 
için kalite, güvence, Ar-Ge ve yenilikçi 
çalışmalar yürütülecek. 

ÜRETİM DEĞER KAZANACAK,
SÜREKLİLİK SAĞLANACAK
Üretilen ürünlerin kalitesinin yüksek 
tutulması, ihracat payının ve çeşitliliği-
nin artırılması hedeflenen laboratuvar, 
ayrıca gıda üretim firmalarının işle-
diği ham maddeleri yine bölge tarım 
alanlarından tedarik edecek olması 
nedeniyle tarım üretimi değer kazana-
cak ve sürekliliğin sağlanmasına katkı 
sunacak. Sağlıklı yaşam ve beslenme 
arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması 
sonucunda tüketicilerin sağlıklı ve gü-
venilir gıdaya taleplerinin gün geçtik-
çe arttığını bu süreçte ‘Akredite Gıda 
Kontrol Laboratuvarı’nın önemli bir ek-
sikliği gidermesi bekleniyor.

700 ÇEŞİT PESTİSİTE BAKILACAK 
Balıkesir ve bölgesinde üretilen bir-
çok ürünün analizlerinin yapılacağı, 
donanımlı bir laboratuvarı Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte şehre kazandıra-
caklarını söyleyen Burhaniye Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Aysel “Burada 
yaklaşık 700 çeşit pestisite bakacağız. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yü-
cel Yılmaz başta olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum, 
bölgemiz için hayırlı olsun.” dedi. 

ZAMANDAN VE MALİYETTEN
TASARRUF 
Burhaniye Ticaret Odası ile önemli bir 
çalışmaya imza attıklarını belirten Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Balıkesir ve bölgesinde 
üretilen ürünlerin analizleri yerinde ya-
pılarak zamandan ve maliyetten tasar-
ruf sağlanacak. Bu laboratuvar, üret-
tiğimiz ürünlerin kalitesinin artmasına 
vesile olacak. Çalışmalarından ötürü 
Burhaniye Ticaret Odamıza çok teşek-
kür ediyorum, hayırlı olsun.” açıklama-
sında bulundu. 

İHRACATTA BALIKESİR’İN PAYINI 
ARTIRACAK ADIM
‘Akredite Gıda Kontrol Laboratuvarı’
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek için inşa ettiği minyatür şehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 
yaklaşık 4 binden fazla öğrenciye; yangın söndürme, ilk yardım, bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını aşıladı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
çocuklara trafik kurallarını erken yaşta 
benimsetmek ve daha bilinçli bir top-
lum oluşturmak amacıyla inşa ettiği 
Çocuk Trafik Eğitim Parkı, öğrencilerin 
hayallerini gerçekleştirebildikleri bir 
eğitim merkezi oldu. Balıkesir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından inşa edilen 
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
açılışını gerçekleştirdiği Çocuk Trafik 
Eğitim Parkı’nda bugüne kadar 4 bin-
den fazla öğrenci eğitim aldı. 

KURUMLAR ARASI
KOORDİNASYON
Eğitimler; Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi 
Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlı-

ğı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 
koordinesinde Karesi ilçesi Paşaala-
nı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekare 
alan üzerinde inşa edilen Çocuk Tra-
fik Eğitim Parkı’nda yapılmaya devam 
ediyor.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR
Minyatür bir şehrin canlandırıldığı Ço-
cuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler; 
yangın söndürme, ilk yardım, bilinçli 
bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını 
öğrenip Survivor Parkuru’nda da gö-
nüllerince eğleniyorlar. 

20 İLÇEDEN ÖĞRENCİLER BURADA
Çocuklara trafik kurallarını erken yaşta 
benimsetmek için büyük bir özveri ile 
çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Yahya Ak-
duman, eğitim parkını sadece merkez-
deki öğrencilerin değil, il genelindeki 
tüm öğrencilerin faydalandığını söyle-
di. Akduman “Büyükşehir Belediyemiz, 
ilçelerden ve kırsal mahallelerimizden 
öğrencilerimizi eğitim parkımızı geti-
rerek faydalanmalarını sağlıyor. Gelen 
her öğrenci ile yakından ilgileniyor, 
hediyeleri ile uğurluyoruz. Bu eğitim 
parkının hizmete girmesini sağlayan 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür edi-
yorum.” dedi. 

4 BİN BİLİNÇLİ NESİL
DİREKSİYON BAŞINDA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde ve Burhan Erdayı 

İlkokulu’nda düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim 
Yılı açılış programlarına katıldı. Başkan Yılmaz, 
öğrencilere; laik, demokratik bir hukuk devleti 

olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bireyler olarak 
yetişmelerini temenni etti. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, Sırrı Yırca-
lı Anadolu Lisesi’nde ve Burhan 
Erdayı İlkokulu’nda düzenlenen 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 
açılış programına katıldı. 9 Şubat 
1987 yılında Sırrı Yırcalı tarafın-
dan yaptırılan okul, 2020 yılında 
deprem yönetmeliğine uygun 
olmadığı gerekçesiyle yıkılmış-
tı. Yeniden Yırcalı ailesi tarafın-
dan yaptırılan okul, 2022-2023 
Eğitim-Öğretim yılına başladı. 
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden 
mezun olan 5 mühendisin de 
gönüllü olarak destek verdiği 
okulun çalışmalarında Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi de yer 
aldı. SYAL’da düzenlenen töre-
ne; Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi 
Belediye Başkanı Dinçer Orkan 
ve İş İnsanı Rona Yırcalı katılır-
ken Burhan Erdayı İlkokulu’nda 
düzenlenen törene ise; Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Mil-
letvekili Mustafa Canbey, Garni-
zon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı 
Hv.Plt.Tuğg. Cihangir Kemal Yüz-

çelik, ilçe kaymakamları, ilçe be-
lediye başkanları, kamu kurum 
ve kuruluş temsilcileri, öğrenci-
ler ve aileleri katıldı.

“İNŞALLAH BAHTINIZ 
GÜZEL OLUR”
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “SYAL’i 
ikinci kez yeniden inşa eden Yır-
calı ailesini tebrik ediyorum. Bu-
radaki öğrencilerimiz her zaman 
SYAL’li olmanın ayrıcalıklı oldu-
ğunu Türkiye’nin her yerinde 
söyletti. Biz, şehir olarak SYAL’i 
takdir ediyoruz, başarılı buluyo-
ruz.” dedi. 
Burhan Erdayı İlkokulu’nda da 
öğrencilere hitap eden Başkan 
Yılmaz; laik ve demokratik hu-
kuk devleti olan Türkiye Cumhu-
riyeti’ne bağlı bireyler olarak ye-
tişmelerini temenni etti. Başkan 
Yılmaz “İnşallah bahtınız güzel 
olur, yeni eğitim öğretim yılımız 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Başkan Yılmaz, tören sonunda, 
öğrencilere; basketbol, voleybol 
ve futbol topu hediye etti. 

BAŞKAN YILMAZ 
ÖĞRENCİLERİ İLK 

GÜNLERİNDE YALNIZ 
BIRAKMADI
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DEĞİRMEN BOĞAZI
IŞIL IŞIL OLUYOR

Değirmen Boğazı’nı doğal yapısını bozmadan baştan aşağıya yenileyen Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, şimdi de vatandaşların güvenliği ön planda tutarak yaptığı 

aydınlatma çalışmalarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. 

250 hektarlık alan üzerinde bu-
lunan ve 52 farklı tür ağacı bün-
yesinde barındıran Değirmen 
Boğazı Tabiat Parkı, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi’nin yap-
mış olduğu çalışmalar sayesin-
de kent yaşamının bir parçası 
haline geliyor. 2020 yılında 
Değirmen Boğazı Tabiat Par-
kı’nı doğal yapısını bozmadan 
baştan aşağıya yenileyen Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi ise 
ziyaretçilerine daha güvenli ve 
daha güzel bir atmosfer sun-
mak için aydınlatma çalışma-
sı yapıyor. Değirmen Boğazı 
içerisinde yer alan yaklaşık 2 
kilometrelik yürüyüş yolu; 30 
metre aralıklarla montajı yapı-
lan 50 adet aydınlatma direğiy-
le, vatandaşların gece de gö-

nül rahatlığıyla yürüyebileceği 
ve spor yapabileceği bir bölge 
haline geliyor. 

VATANDAŞIN KONFORU VE
GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA
Enerji tasarrufu ve sürdürüle-
bilirliğe odaklanan aydınlatma 
çalışmalarında vatandaşların 
konfor ve güvenliğinin sağlan-
masının yanı sıra parkın daha 
estetik bir hale getirilmesi 
amaçlanıyor. Yürüyüş yolunda 
devam eden aydınlatma çalış-
malarının kısa sürede tamam-
lanması planlanıyor. Tabiat 
parkında ayrıca dere üzerinde 
bulunan köprülerde ve bazı 
ağaçlarda yapılan renkli aydın-
latmalar görsel ve estetik bir 
şölen sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Seyirlik Akşamlar” sinema etkinlikleri, Bandırma’da açık hava sahnesinde gerçekleştirildi. 
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit de “Seyirlik Akşamlar” etkinliğine konuk oldu. 

BANDIRMA’DA
SEYİRLİK AKŞAMLAR 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlediği ‘Seyirlik Akşamlar’ sinema 
etkinlikleri, açık hava sahnesinde bü-
yük bir ilgiyle gerçekleştirildi. “Haba-
bam Sınıfı Sınıfta Kaldı” film gösterimi, 
“Yeşil Çam Vokal Grubu” konseri ile 
başlayan etkinlikler, “İçimdeki Kahra-
man” film gösterimi, ‘Film Yönetmeni 
Sinan Sertel’ söyleşisi ile “Yol Arkada-
şım” filminin gösterimi ile son buldu. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Yeşilçam’ın efsane 
oyuncularından Hülya Koçyiğit’in söy-
leşisine katılarak, Balıkesirlileri yaşa-
yan efsanelerle buluşturmaya devam 

edeceklerinin müjdesini verdi. Başkan 
Yılmaz’ın moderatörlüğünde sahnede 
kısa bir söyleşi gerçekleştiren sanat-
çı Hülya Koçyiğit’e özellikle gençler 
başta olmak üzere meydanı dolduran 
Bandırmalılar yoğun sevgi gösterisin-
de bulundu.

YAŞAYAN EFSANELER
Bandırma’nın sanayisi, tarımı ve çalış-
kan insanlarıyla kendi kendine yetebi-
len bir ilçe olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Yılmaz “Biz Büyükşehir Belediyesi 
olarak özellikle yaz aylarında insanları-
mız sosyalleşsin istiyoruz. 
Niyetimiz vatandaşlarımız ile Türki-

ye’ye mal olmuş insanlarımızı buluş-
turmak. Bandırmalıları yaşayan efsa-
nelerle buluşturmak istedik ve bugün 
bir tanesini sizlerin huzuruna çağırdık. 
Hülya hanıma bizi kırmayıp geldiği için 
teşekkür ederim.” dedi. 
Sanatçı Hülya Koçyiğit, daha sonra 
sohbet havasında geçen söyleşide; 
Bandırma, Gönen ve bölgedeki köy-
lerde çektikleri bazı filmleri anlattı. 
Yeşilçam tarihinde sinemaseverlerin 
hatıralarında özel yeri olan nostaljik 
filmlerden birisi olan Hülya Koçyiğit’le 
kızının çocuk yaşlarda birlikte oynadığı 
“Gülşah” filmi de yeniden ilgiyle izlen-
di.
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Kan bağışı çoğu insanın çok 
önemsediği ama bağış yapma 
konusuna gelince hep ertelediği bir 
durum. Aslında kendi yaşamınızdan 
vereceğiniz bir 30 dakika başkasının 
hayatına yıllar katabiliyor. Oysa ki 18-
65 yaş aralığında 50 kilogram üzerinde 
her sağlıklı birey kan bağışında 
bulunabilir. Eğer ilk kez kan bağışında 
bulunacaksanız 60 yaşını geçmemeniz 
gerekmektedir.
Kan bağışı işlemi aslında çok uzun 
saatlerinizi alan bir işlem değildir.
Kızılay’ın güler yüzlü personeli ile 
birlikte geçirebileceğiniz güzel 30-35 
dakikada kayıt, kan bağışı işlemleri 
tamamlanmaktadır.
Bağış işlemi yapılırken çoğumuz 
bulaşıcı hastalıklardan korkabiliriz 
fakat kan bağışı işlemi boyunca 
kullanılan tüm malzemeler tek 
kullanımlık ve sterildir. Kullanılan 
malzemeler işlem sonunda kalite 
standartlarına uygun şekilde imha 
edilirler. Bu süreç içerisinde bağışta 

bulunan kişiye ve bağış alan hastaya 
herhangi bir hastalık bulaşması söz 
konusu değildir.
Kan bağışı esnasında sizden istenen 
bilgiler sizler için fazla gelebilir fakat 
bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenmektedir. Bu nedenle kişi 
kan bağılı esnasında sorulan kişisel 
ve sağlık problemleri ile ilgili bilgileri 
eksiksiz şekilde cevaplamak ve formu 
kendisi onaylamak zorundadır. Bu 
sorular bağış yaptığımız kanın ve kan 
bağışı yaptığımız hastamızın sağlığı 
için hayati önem taşımaktadır.
Geçirilmiş cerrahi işlemler, 
enfeksiyonlar; yapılan aşılar kan bağışı 
işlemini etkiliyor.
COVID aşısı olduktan sonra herhangi 
bir COVID-19 belirtisi gelişmemiş 
ise aşıdan 7 gün sonra, hastalık 
belirtileri oluştuysa ise belirtilerin 
düzelmesinden 7 gün sonra kan bağışı 
yapılabilmektedir.
Hepatit A enfeksiyonu geçirenler 
tedavi sürecini tamamladıktan 

sonra 12 ay boyunca kan bağışında 
bulunamaz. Hepatit B ve C geçirenler 
ise tedavilerini tamamlamış olsalar 
dahi hiçbir zaman kan bağışında 
bulunamazlar.
TÜRK KIZILAY ÜLKEMİZİN KAN 
BAĞIŞI İHTİYACININ  %90’ını 
KARŞILAMAKTADIR. Bu nedenle 
kiÜlkemizde Kızılay’ın kan bağışı ile 
ilgili yaptığı çalışmalar tüm dünyada 
beğeniyle izlenmektedir.Kan bağışı 
yapma sıklığı hastalık, cerrahi işlem 
gibi olaylardan etkilenebileceği gibi 
cinsiyet faktörlerinden de etkilenebilir.
Erkekler 90 günde bir; Kadınlar 
120 gün de bir tam kan bağışında 
bulunabilir.

Kan bağışı yapmak bu kadar kolayken 
haydi şimdi hem kendimiz hem de bir 
can için hayat olmaya…
Size en yakın kan bağış noktasını 
www.kanver.org adresinden 
öğrenebilirsiniz.
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