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Kyzikos Antik Kenti

BALIKESİR’İN TARİHİ DEĞERLERİ
TARİH DOLU BALIKESİRANTİK ÇAĞ’DA BALIKESİR
Tarih boyunca önemli yerleşimlere
sahne olan Balıkesir ili, kesintisiz
süren kültürel gelişimini coğrafi ve
jeolojik yapısıyla Anadolu’da önemli
bir bölgede konumlanmasına borçludur. Tarih öncesi ve tarihi dönemlerde oldukça değişik kökenli insan
topluluklarının göç ve istila hareketlerine sahne olan İlimizde çok
sayıda kültür varlığı tespit edilmiştir.
Yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları neticesinde Balıkesir kültür
tarihinin Paleolitik Çağ’da başladığı ortaya çıkmıştır. Tunç Çağı yerleşmeleri, Neolitik yerleşmeler ve
Kalkolitik Çağ yerleşmeleri bulun-

Edremit Antandros Antik Kenti

muştur. Balıkesir İlinde Erken Tunç
Çağına ait yerleşmelerin yoğunluğu
bu dönemde Balıkesir’in önemli bir
merkez olarak öne çıktığını göstermektedir.
İlimizin Antik Çağda Mysia olarak bilinen bölgede bulunup sırasıyla Truva, Hitit, Frig, Pers (İranlılar), Büyük
İskender ve Bergama krallıklarının,
M.Ö. 129’da da Romalıların egemenliği altına girmiştir. 13. yüzyıl
sonlarında Selçuklu Devleti uç beyliklerinden biri olarak kurulmuş olan
ve adını Kara İsa’dan alan Karesi

Edremit Antandros Antik Kenti

Beyliği’nin merkezi olmuştur. Orhan
Gazi döneminde ise Karesi Sancağı
yapılan Balıkesir aynı zamanda bir
Şehzade Sancağı olmuştur.
İlimizdeki antik kentlere örnek olarak; Edremit İlçesinde Antandros
ve Astyra Antik Kentleri, Burhaniye
İlçesinde Adramytteion Antik Kenti, Erdek İlçesinde Kyzikos, Arteke
Antik kentleri ve Zeytinliada, Bandırma İlçesinde Daskyleion Antik
Kenti, Balıkesir merkezde bulunan
Hadrianotherai Antik Kenti, Bigadiç
İlçesinde Ancyra Antik Kenti, Savaştepe İlçesinde Kerasai Antik Kenti,
Havran İlçesinde Thebe Antik Kenti
ve Gönen İlçesi Zeleia Antik Kenti
verilebilir.

Kyzikos Antik Kenti
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Kuva-yı MİLLİYE ŞEHRİ
BALIKESİR
15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren Yunanlılar, işgallerini Anadolu’nun içlerine doğru yaymaya başlamış. Balıkesir’de de millet kendi kaderine
sahip çıkmış ve İzmir'in işgalinden
bir gün sonra 16 Mayıs 1919 tarihinde önce Belediye’de daha sonra ise Okuma Yurdu'nda toplantılar
yapılır. Zarbali Hulusi Bey'in evinde

yapılan gizli toplantılardan sonra
Alaca Mescid' te daha geniş bir toplantı yapılması kararlaştırılır.
19 Mayıs günü ikindi namazından
sonra kalabalık bir cemaat mevlit
okuma bahanesiyle gizlice toplanır.
Mevlit okunması bitince Karesi Mebusu Vehbi (Bolak) Bey ayağa kalkarak cemaate hitaben bir konuşma
yapar. Konuşmasında İzmir'deki
faciaların Balıkesir’in başına gelmemesi için bir Redd-i İlhak Cemiyeti

Kuva-yı Milliye Anıtı
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Kuva-yı Milliye Müzesi

kurulması gerektiğini belirtir. Silahlı
mücadele kararının alındığı bu toplantı Balıkesir Kuva-yı Milliyesi’nin
ilk ve en önemli temel taşıdır.
Önce Redd-i İlhak adıyla cemiyetler kuruldu. Sonra daha geniş halk
yığınlarının desteğini almak üzere
kongreler tertip edildi. Balıkesir,
Kuvâ-yi Milliye'nin başladığı kent olması ile "Kuvâ-yi Milliye Şehri" olarak da anılmaktadır.
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Çınarlı Camii

Değirmen

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Heykeli

Tren Garı

Tarihi Saat Kulesi ve Kütüphane Binası

Tarihi Şadırvan
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BALIKESİR’İN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Mavi ve Yeşilin Buluştuğu Şehir

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan
Marmara’da yer alan İlimiz, nüfus
yoğunluğu bakımından İstanbul,
Bursa ve İzmir gibi üç büyük şehrin
ortasındadır. Sosyo-ekonomik gelişme düzeyi Türkiye ortalamasının
üzerindedir.

‘en’lerin kentidir Balıkesir. Mavi
bayraklı plajları, eşsiz koyları, irili
ufaklı adaları, asırlardır şifa dağıtan
termal kaynakları ve oksijen çadırı
niteliğindeki Kazdağları ile ülkemizde turizmin ilk başladığı yerlerden
biridir.

Hem Ege hem de Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir il olmasının
yanı sıra birçok yönüyle de ‘ilk’ ve

Gözde turizm merkezleriyle yaz aylarının uğrak merkezlerinden biri
olan Balıkesir tarihi, kültürel ve do-

Ayvalık - Güvercinlik Adası
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ğal güzellikleriyle adeta turizm cennetidir. Sarımsaklı plajı, İğdeli Plajı,
Cunda Adası, Lale Adası ve Altınova
kumunun insan sağlığına uygun,
deniz suyunun arılığı ile sualtı florası ve faunası ile dünyanın en mükemmel kumunu taşıdığı tescillidir.
“Işık Sahili” olarak dünyaca bilinen
Burhaniye Ören Plajı; Akçay, Güre
ve Altınoluk beldeleri deniz turizmi
ve termal turizm açısından büyük

Ayvalık
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Kazdağları Cam Seyir Terası

önem taşır. İlimiz plajlarından 34
adedi Avrupa Çevre Eğitim Vakfı
tarafından verilen Mavi Bayrak ile
ödüllendirilmiştir. Dalış sporu için
geniş imkanlara sahip olan Ayvalık
İlçemiz ise çok zengin dip yapısına
ve resiflere sahiptir.

jik yapı, mitolojik geçmiş ve çevresindeki geleneksel yaşam tarzı ile ulusal
ve uluslararası düzeyde eşsiz öneme
sahiptir. Bugüne kadar Kazdağı’nda
1000 bitki taksonu tespit edilmiş olup
adını Truva Uygarlığı’ndan alan ve
yalnızca bu bölgede yetişen Kazdağı

Göknarı ile 32 adet endemik tür bulunmaktadır. Kazdağı Milli Parkı WWF
tarafından da Önemli Bitki Alanlarına
dâhil edilmiştir. Bölgede ayı, domuz,
kurt, karaca, tilki, porsuk, sansar gibi
yaban hayvanlarının yanı sıra 55 kuş
türü bulunmaktadır.

KAZDAĞI MİLLİ PARKI
Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni
birbirinden ayıran, antik çağlarda “İda
Dağı” olarak anılan Kazdağları, 1.012
km²lik alanı ile Biga Yarımadası’nın
en yüksek kütlesidir. Kazdağı Milli
Parkı, biyolojik çeşitlilik, flora, fauna,
endemik bitki türleri, orman ve su
ekosistemleri, jeolojik ve jeomorfolo-

Kazdağları Yürüyüş

Sütüven Şelalesi

Mıhlı Çayı

Sarıkız Etkinlikleri
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Burhaniye

Kazdağları’nın etekleri arkeolojik
açıdan ülkemizin en zengin bölgesi
olma özelliğini de taşımaktadır. Milli
Park’ın çevresinde Thebe, Killa, Khrysa, Anderia, Antandros, Pedosos
ve Astrya, Adramyztion antik yerleşim bölgeleri bilinmektedir. Yer altı
suları ve akarsular bakımından oldukça zengin olan Kazdağları mito-

Cunda Adası Ortunç Koyu
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lojide "Bin Pınarlı İda" olarak bilinmektedir. Kazdağı Milli Parkı sınırları
içindeki Hasanboğuldu, Sütüven Şelalesi, Pınarbaşı ve Şahindere Kanyonu ziyaretçilerin günübirlik olarak
açık hava faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir alandır. Geleneksel
hale dönüşen “Sarıkız Etkinlikleri”
de yörede yaşayan vatandaşlar ve

ziyaretçiler için unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır.
Eşsiz manzaraları ve yaşattığı yüksek
adrenalin ile “Kazdağları Cam Seyir
Terası” her doğa sevenin en büyük
hayâlını gerçekleştirmektedir; ziyaretçiler kendilerini doğanın bir parçası gibi hissederek ve ayrıcalıklı bir
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Altınoluk

konumda doğanın eşsiz dokusunu
seyretme fırsatını elde etmektedirler. Ziyaretçilerin aynı zamanda Alan
Kılavuzu eşliğinde yürüyüş yapabilecekleri yürüyüş güzergâhları mevcuttur. Bu kapsamda “Misya Yürüyüş
Yolları" projesi ile ilimizde geniş bir

alan kaplayan ormanlık alanlarda
doğa yürüyüşü yolları mevcuttur.

MANYAS KUŞ CENNETİ
Kuşgölü (Manyas) Ramsar Alanı,
Bandırma ve Manyas İlçeleri sınır-

larında yer alan, bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 419 bitki ve Kuş
Gölündeki 34 balık türü ve çeşitli
sürüngen türleri için yaşamsal öneme sahiptir. Mevsimlere göre su
seviyesi değişmekte olup bol gıdalı
(örtrofik) bir Göl’dür. 20.400 hektarlık saha 1994 yılında Sulak Alan
olarak tescillenmiştir. Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve
kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal
alanlara verilen “Avrupa Diploması” nın en üst kategorisi olan A sınıfı
Diplomaya sahiptir.
Manyas Kuş Cenneti
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GELENEKTEN GELECEĞE

Balıkesir'in Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Balıkesir’de Somut Olmayan
Kültürel Miras olarak değerlendirilen 12 unsur kayıt altına alınmıştır.
1. Çepni ve Tahtacılarda Kamberlik Geleneği: Çepni ve Tahtacıların cemaatle birlikte yaptığı,
kamberlerin sanatlarını icra ettikleri bir ibadet şeklidir.

kutlama, yardımlaşma ve dini
ritüelleri bünyesinde barındırmaktadır.
5. Keçe Yapımı: Hammaddesi yün
olan, birçok işlemden geçirilerek dövülmesi ile oluşturulan
bu kumaş, yaygı, paspas, yelek,
pantolon, çanta yapımında kullanılmaktadır.

2. Dursunbey-Barana Geleneği:
Köklü bir tarihi geçmişi bulunan,
belirli yaş üzerindeki erkeklere
açık, akranlar arasında kurulan
sosyal dayanışmanın artırılmasını amaçlayan bir gelenektir.

6. Zili/Sili: Balıkesir’in dağ köylerinde sık rastlanan düz kirkitli
dokuma türüdür.

3. Yağcıbedir Halıları: Doğal bitki yaprağı ve köklerinden elde
edilen “kök boya” adı verilen
boyalarla boyanmış ipleri, özgün
motif kullanımı ve Yörük Düğümü ile ünlüdür.

8. Deve Oyunu: Deve oyunu bir
hayvan benzetmecesi şeklinde görülen bir oyun türü olup
halkın eğlenceli vakit geçirmesi
amacıyla yapılmaktadır.

4. Köy Hayırları: Geniş katılımlı yemek ziyafetleri, baharın gelişini

Gönen İğne Oyası
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7. Gönen İğne Oyası: Yapılan oyalar süs, çeyiz ve hediye olarak
kullanılmaktadır.

9. Tülü Tabak: Köy seyirlik oyunlarından olan Tülü Tabak, Balıkesir’de şehrin kurtuluş günü 6

Barana Geleneği

Bengi Halk Oyunu

Sındırgı Yağcıbedir Halısı

Tülü Tabak

Eylül’de düzenlenen kutlamalarda yer almaktadır. Tülü Tabaklar
baştan aşağı yüzleri de dahil
olmak üzere isler ve kurumlarla
simsiyah boyanırlar.
10. Şayak-Aba Dokuma: Şayak-Aba
koyun yünü veya yapağı kullanılarak “Çufalık” adı verilen tezgahlarda dokunan kaba ve kalın
bir kumaştır.
11. Sarıbeyler Seferberlik Çöreği:
Balıkesir’in Savaştepe ilçesine
bağlı Sarıbeyler beldesinden Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı’nda cepheye giden askerler
için yapılan “seferberlik çöreği”
geleneksel olarak yapılan bir hamur işidir.
12. Pamukçu Beldesi Erkek Oyunları: “Bengi”, “Pamukçu Karşılaması”, “İkili Güvende”, “Toplu Güvende” oyunları dönme ve çökme
hareketlerinden oluşmaktadır.

Seferberlik Çöreği
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BALIKESİR’DE
TERMAL VE
SAĞLIK TURİZMİ
Balıkesir, termal kaynak zenginliği, yaygınlığı ile termal
suların fiziksel ve kimyasal bileşimleri açısından üstün
nitelikli şifalı suları tüm coğrafyasında barındırmasının
yanı sıra sağlık turizminde 4 saatlik uçuş halkasında yer
alması ulaşılabilirlik açısından önemli bir noktadadır.
Termal kaynaklar, kültür derinliği, mitoloji, zengin ve
sağlıklı mutfak, deniz, dağ ve orman gibi farklı zenginliklerle beslendiğinden farklı turizm türleri aynı anda
deneyimlenebilmektedir. İlimiz, sahip olduğu biyolojik
çeşitlilik, temiz havası ve mikroklimatik özellikleriyle
sağlık turizmi için ideal merkezlerden olan Kazdağları ve
Alaçamlar ile çevrilidir

İlimizde Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Gömeç,
Dursunbey, Edremit, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas,
Savaştepe, Sındırgı, Susurluk İlçeleri ve Pamukçu Beldesinde olmak üzere 33 noktada sıcak su bulunmaktadır. Edremit Güre, Gönen Merkez ve Gönen Ekşidere,
Susurluk Kepekler ile Sındırgı Hisaralan Termal Turizm
Merkezi ilan edilmiştir. Erdek ilçesinde bir adet Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Ayvalık İlçesi Sarımsaklı Mahallesi’nde yeni termal kaynaklar keşfedilmiştir.
Sıcaklık ve debi değerleri bakımından farklı nitelik gösteren kaplıcaların bir kısmı banyo tedavisinde bir kısmı
da içme kürlerinde elverişli bulunmaktadır.
İlimizde sürdürülebilir turizmin gelişiminin sağlanması,
sağlık ve termal turizmin güçlendirilmesi için yürütülen
çalışmalar sonucunda Balıkesir, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında “Sağlık ve Esenlik Şehri” unvanını almaya hak kazanmıştır. Balıkesir, kolay ulaşılabilirliği, 5
termal turizm merkeziyle en fazla termal turizm merkezine
sahip olan ikinci il olması, termal tesislerinin nitelik ve niceliğinin yanı sıra deniz, dalış, av, doğa, kültür, gastronomi
turizmi gibi olanakları bünyesinde barındırmaktadır.
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GASTRONOMİ VE BALIKESİR

Türkiye’yi Doyuran Şehir

Balıkesir, uygun iklim ve toprak yapısına sahip, 20’nin üzerinde bitkisel
ürün üretimi alanında Türkiye’de
ilk 3’te yer almaktadır. Üretimi yapılan bitkisel ürünler arasında en

98

önemlisi zeytindir. Uluslararası zeytinyağı yarışmalarına da ev sahipliği
yapan bölgede zeytinyağı sektörü
gıda sektörünün önemli faaliyet
alanlarındandır. Büyükbaş ve kü-

çükbaş hayvancılık faaliyetleri ve
kanatlı sektöründe de şehir öncü
konumdadır. Beyaz et üretiminde
3., yumurta üretiminde ve kırmızı et üretiminde 4. sırada yer alan
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Balıkesir’de Balıkesir Kuzusu, Kuzu
Kokoreç ve Sura yemeği oldukça
ünlüdür. Süt üretiminde 5. sırada
yer alan şehir '50 Peynirli Şehir
Balıkesir' unvanına sahiptir. Ayrıca
Susurluk Ayranı, Yoğurt, Tereyağı,
Manda Kaymağı ve Höşmerim Tatlısı ile de ün salmıştır. Akdeniz Mut-

fağı’nın hâkim olduğu ve “Bir Şehir,
İki Deniz” olarak anılan Balıkesir’de
su ürünleri çeşitliliğinde de önemli
bir marka değeri ortaya koymaktadır. Arıcılık faaliyetlerinde ise Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. İncir,
Mandalina, Koruk Suyu ve Karadut
Suyu gibi yöresel doğal içeceklerin
yanında Damla Sakızlı Kurabiye, Kaz
Dağlarında yetişen otlar, bölgede
yetiştirilen nohuttan yapılan Nohutlu Tepsi Mantısı, Nohutlu Börek ve
Nohut Ekmeği örnek olarak verilebilir. Ekmek kültürünün çok önemli
olduğu şehirde Savaştepe’de halen
geleneksel tarif ile üretilen, Kurtuluş Savaşı’na katılan erlerin katık
olarak tükettiği Seferberlik Çöreği
ve hayır amaçlı dağıtılan lokma geleneği sırasıyla il envanteri ve ulusal
envanterde yer alan somut olmayan kültürel miras öğelerindendir.
Gastronomi Şehri olma potansiyelini güçlü bir şekilde barındıran
Balıkesir’in bu yolda emin adımlarla ilerlemesi için Balıkesir Valiliği

Kapıdağ Mor Soğanı

koordinasyonunda Unesco Yaratıcı
Şehirler Ağı’na dahil olma hedefi
ve şehrin gastronomik değerlerinin
geliştirilmesi için bir çalışma başlatılmış olup Balıkesir Milli Komisyon
tarafından ilan edilen Ulusal Liste’de Ulusal Gastronomi Şehirleri
arasına girmeyi başarmıştır.

Ayvalık Lor Tatlısı

Ayvalık Tostu

Balıkesir Kahvaltısı

Bigadiç Güveç

Göbel Kuzu Kokoreç

Göbel Kuzu Kokoreç

Höşmerim Tatlısı ve Kaymak

Peynir

Susurluk Ayranı

Susurluk Tostu

Tereyağ

Zeytin
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BALIKESİR'DE PROJE VE ÇALIŞMALAR
Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi - BİGEP
olan 8.ve 12. sınıf öğrencilerinin başarılarını artırmak ve destek olmak
amacıyla “Danışman Öğretmenlik
Uygulaması” yürütülmektedir. Öğrencilerin akademik gelişimi için
rehberlik faaliyetleri ve eğitimler
düzenlenmektedir. Projeli çalışmalar başlığında; TÜBİTAK yarışmaları,
Ulusal Ajans Projeleri, Teknofest,
Beyin Olimpiyatları, Akıl ve Zekâ
Oyunları gibi ulusal ve uluslararası
organizasyonlara katılım için öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapılmaktadır.

B

İGEP projesi; eğitim alanında
motivasyon ve sinerji oluşturma modeli olarak eğitimin kalitesini artırmak; akademik, sosyal,
kültürel ve sportif başarıları yükseltmek amacıyla 9 Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiştir. Balıkesir
İlinin eğitim potansiyelini ilgili tüm
kurumlarla 2023 Eğitim Vizyonu
hedefleri doğrultusunda bütünleştirmek ve hedeflerin okullarımızda/
kurumlarımızda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hazırlanmış olan BİGEP yönergesi “Akademik Alanda Yürütülen Çalışmalar”,
“Proje Tabanlı Çalışmalar” ve “Yenilikçi Eğitim Öğretim Ortamları ve
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Tasarım Beceri Atölyeleri Alanındaki
Çalışmalar” olmak üzere 3 ana başlık altında sürdürülen faaliyetleri ve
ödüllendirmeleri içermektedir.
Proje kapsamında, akademik alanda
İldeki 7.8.11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapılmaktadır. Merkezi sınava girecek

Tasarım Beceri Atölyeleri başlığı;
bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam
becerileri alanlarında hayata dokunan her temada atölye çalışmalarını
kapsamaktadır. 2021 Aralık ayı itibariyle Balıkesir’de 135 Tasarım Beceri
Atölyesi açılmış olup 19 yeni Tasarım Beceri Atölyesinin yapım çalışmaları devam etmektedir. Valimiz
Sayın Hasan ŞILDAK başkanlığında
düzenli olarak gerçekleştirilen "İl
Eğitim Değerlendirme Toplantıları”
ile tüm ilçelerde izleme ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Proje kapsamında okullar ve
kurumlar tarafından gerçekleştirilen “İyi Uygulama Örnekleri” seçilerek yaygınlaştırılmaları amacıyla
kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılmaktadır.
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Uyuşturucu ile Mücadele Projesi
“Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum”

M

adde bağımlılığı ülkemizde ve dünyada olduğu
gibi Balıkesir’de de görülen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Balıkesir İli özelinde Ulusal
Uyuşturucu Politikalarımızla uyumlu “Umuda Kapı Açıyorum, Hayata
Tutunuyorum” adlı Uyuşturucu ile
Mücadele Projesi 16 Kasım 2020
tarihinde Balıkesir Valiliği koordinasyonunda birçok kurumun katılımıyla hayata geçirilmiştir. Projede
toplumsal ve bireysel huzurun inşa
edilmesi ve İçişleri Bakanlığımızın
“Güvenli Türkiye Vizyonu”na katkı
sunulması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda ilgili kurumların etkin
katılımı ve oluşturulan iş birlikleri
vasıtasıyla uyuşturucu kullanımı konusunda önleme-eğitim-tedavi-rehabilitasyon başlıkları çerçevesinde
bir dizi faaliyet planlanmıştır.
Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesinde
Balıkesir Merkez ve Edremit ilçesinde olmak üzere 2 adet Uyuşturucu
ile Mücadele Birimi oluşturulmuştur.
Projenin uygulanmasına yön veren
bütüncül bakış açısı ile bağımlı bir
bireyin; sosyal, ekonomik, psikolojik,
sağlık gibi farklı yönlerden değerlendirilmesi, sadece bağımlılık konusunda değil birçok alanda iyileştirilmesi
planlanmıştır. Başvuran bireylere
göre özel yapılandırılan programda,
bağımlı bireyin “tanı, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreci” göz
önüne alınarak uzman psikiyatr he-

kim muayenesi, ayakta tedavi, yatarak tedavi, AMATEM sevk işlemleri,
10 günde bir rutin bağımlılık izlemesi
ve kişiye özel rehabilitasyon programı şeklinde gerçekleştirilmektedir.
İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde, bağımlılık göstergeleri
yönünden takibi yapılan ve bağımlılıklarından uzaklaşan kişilerin öncelikli olarak İŞKUR TYP kapsamında bir
kamu kurumunda en az 6 ay süre ile
istihdam edilmeleri sağlanmaktadır.
Bu kapsamda 2021 yılında Proje için
50 kişilik TYP kontenjanı sağlanmıştır.
Valiliğimizin yakın takibi altında uygulaması sürdürülen Proje ile Balıkesir İli genelinde madde bağımlılığından kurtulmak isteyen özellikle
genç insanlarımıza Devletin sıcak ve
ilgili eli en kapsamlı şekilde uzatılmaktadır. 2021 yılı aralık ayı itibariyle Projeye toplam 493 başvuru ya-

pılmış olup tedavi ve rehabilitasyon
sürecine devam eden 231 kişi bulunmaktadır. Başvuranların en küçüğü 15, en büyüğü 65 yaşında olup
457’si erkek, 36’sı kadındır. Proje
kapsamında 180 aileye ulaşılarak
bağımlılık konusunda eğitimler gerçekleştirilmiş, Üniversite yerleşkeleri başta olmak üzere 7 merkezde
32 kez stand açılmış ve yüksek riskli
mahallelerdeki muhtarlar ile temasa geçilmiş, 50 mahalle muhtarlığına uzmanlar tarafından Projeyle
ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamuya ait ulaşım araçları, duraklar,
terminaller ve reklam panolarında
bilgilendirme afişleri ve Valilik sosyal medya hesapları başta olmak
üzere üniversitelerin sosyal medya
platformlarında Projeye ait sosyal
medya paylaşımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır.
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V

Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi

aliliğimiz koordinasyonunda,
toplumun tüm kesimlerine
yönelik farkındalık geliştirmek amacıyla Balıkesir Sosyal ve
Kültürel Bütünleşme Projesi İlimizde hayata geçirilmiştir. Gönüllü
çalışmaların ve sosyal sorumluluk
bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak, dayanışma ruhunu güçlendirmek, incinebilir gruplar göz önünde
bulundurularak bu bireylerin ve
ailelerinin; sosyal hayata entegre
olmalarını sağlamak, sosyal ve kültürel alanlarda fırsat eşitliği sunmak, toplumsal sağlamlığı güçlendirmek destek almaya ihtiyacı olan
bireylerin ve ailelerin yaşam kalitelerini yükseltmek, toplumsal kalkınmayı sağlayarak sosyal dışlanmayı
önlemek, hak temelli yaklaşımları
yaygınlaştırmak ve sosyal devlet anlayışını etkili bir biçimde uygulamak
amacıyla bir dizi faaliyet planlanmış
ve gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Proje kapsamında “Engelli Vatandaşlar ve Aileleri”, “Yaşlı Bireyler”,
Sosyal Yardım İhtiyacı Olan Aileler”,
“Şehit Yakınları ve Gaziler”, “Hastanede ve Evde Özel Eğitim Hizmeti
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Alan Öğrenciler” ile “Koruma Altındaki Çocuklar” olmak üzere 6
hedef kitle grubu belirlenerek Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile çeşitli faaliyetler tasarlanmıştır. “Sosyal Yardım İhtiyacı Olan
Aileler”in yeni doğan bebeklerine
yönelik uygulanan “Hoş Geldin Be-

bek” etkinliği kapsamında tüm ilçelerde toplam 109 adet “Hoş Geldin
Bebek” çantasının SYDV’ler aracılığıyla dağıtımı yapılmış ve yapılmaya
devam edilmektedir. Sosyal yardım
ihtiyacı olan ailelerin okul çağındaki çocukların çalışma ortamının
düzenlenmesi tüm ilçelerimizde
Kaymakamlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
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İ

Roman Vatandaşlara Yönelik İyileştirme Çalışması

limiz genelinde Roman Vatandaşların eğitim, istihdam, barınma,
sağlık, sosyal hizmetler, sosyal
yardım ve izleme- değerlendirme
sonuçlarına göre yapılacak çalışmalar “Roman Vatandaşlara Yönelik İl
Eylem Planı” kapsamında hazırlanmıştır. Bu Plan doğrultusunda hayata geçirilen iyileştirme çalışması ile
ilgili olarak ilgili kurumların ve kaymakamlıkların uhdesinde yürütülmesi öngörülen faaliyetleri içeren
yol haritası hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır. Ortak çalışma gerektiren konularda ilgili kurumlarla
iş birliği yapılmakta ve çalışmanın
koordinasyon içinde yürütülmesi

sağlanmaktadır.
Kaymakamlıklar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları ile Belediyeler tarafından
ihtiyaç sahibi Roman Vatandaşlara
düzenli olarak ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. İl ve ilçe nüfus
müdürlükleri tarafından kimlik kartı
bulunmayan ve adres beyanlarında
problem olan vatandaşlara hizmet
sunulmaktadır. İl ve İlçe Müftülükleri tarafından Kur’an kursları
açılmakta ve Cuma vaazlarında ve
yapılan hane ziyaretlerinde evlilik
ve aile kurumunun önemi hakkında
anlatım yapılarak resmi nikah kıyılması vb. konularda teşvik çalışmaları sürdürülmektedir. Bandırma ve

Edremit’te ilahi korosu oluşturulmuştur. Planlanan sosyal ve kültürel
etkinlikler çerçevesinde film izleme,
düğün, taziye ziyaretleri ve sohbet faaliyetleri yapılmaktadır. Roman gençleri spora yönlendirmek
amacıyla “Roman Cup” turnuvası
düzenlenmiştir. İlçelerde Toplum
Sağlığı Merkezleri tarafından ağız ve
diş sağlığı, işitme, görme taramaları
ile kadın ve çocuk sağlığına yönelik
mahremiyet, beslenme, sağlık sorunları, bağımlılık ve mobil sosyal
hizmet eğitimleri verilmektedir.
Halk Eğitim Merkezleri tarafından
okuma yazma ve gereken durumlarda telafi eğitimleri yapılmaktadır.

Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi İyileştirme Çalışması

İ

limiz Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi’nde bulunan
vatandaşların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım ve izleme- değerlendirme
sonuçlarına göre yapılacak çalışmalar ve faaliyet planları hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, 02.06.2021 tarihinde hayata geçirilen iyileştirme çalışması ile ilgili olarak
Edremit Kaymakamlığı başta olmak üzere ortak çalışma
gerektiren konularda iş birliği yapılmakta ve çalışmanın
koordinasyon içinde yürütülmesi sağlanmaktadır. 2021
yılı içerisinde İbrahimce Mahallesinde bulunan 66 adet
metruk bina yıkılmıştır. Polis noktası temeli atılarak inşaat
başlatılmıştır. İlçe Müftülükleri tarafından Kur’an kursları
açılmakta, Cuma vaazlarında ve yapılan hane ziyaretlerinde evlilik ve aile kurumunun önemi hakkında anlatım
yapılarak resmi nikah kıyılması vb. konularda teşvik çalışmaları sürdürülmektedir. Edremit Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi
Roman vatandaşlara düzenli olarak ayni ve nakdi yardım-

lar yapılmaktadır. Mahalledeki mevcut camilerden birinin
restorasyon çalışması Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliği
ile başlatılmıştır. Balıkesir Valimiz başkanlığında İl ve ilçe
kurum müdürlerinin katılımıyla İbrahimce Mahallesine
ziyaretler gerçekleştirilmektedir.
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B

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Çalışması

alıkesir’de Sağlık Turizminin
Geliştirilmesi Çalışması; termal ve sağlık turizmi, yaşlı
bakım merkezleri, etkin termal kaynak yönetimi, medikal turizm, yerel
halka yönelik sağlık hizmetleri, tesis

A

olan kuruluş ve acente sayısını arttırarak, değerli termal kaynaklarımızı
kür ve tedavi merkezleri ile zenginleştirip İlimizi sağlık turizminin cazibe noktası haline getirmek amaçlanmıştır.

Aeneas Kültür Rotası Çalışması

eneas Rotası Türkiye’den
başlayan tescilli ilk Kültür
Rotasıdır. Avrupa Konseyi tarafından Haziran 2021’de rota resmi
olarak tescillenmiştir. Kültür Rotası
sertifikası, sürdürebilir turizm açısından bölgenin prestijini artıran bir
belgedir. Balıkesir ilinin uluslararası boyutta görünürlük ve tanınırlık
kazanmasına büyük katkı sunması
beklenmektedir. İlimizin kültür ve
turizm potansiyelini zenginleştirecek Aeneas Kültür Rotası tescilinin
devamını sağlamak ve bölgemizin
bu alanda sahip olduğu kültürel de-
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altyapı ve hizmet kalitesi ile yatırım
ortamının iyileştirilmesi ana başlıkları altında faaliyetler içermekte
olup 07/07/2021 tarihinde hayata
geçirilmiştir. Çalışmada İl genelinde
Sağlık Turizm Yetki Belgesine sahip

ğerlerin korunması, tanıtılması ve
devamlığının sağlanması amacıyla
Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili
kurumları bir araya getiren çalışma
grubu oluşturulmuştur.

Valiliğimiz koordinasyonunda Aeneas Kültür Rotasının sürdürülebilirliği
için “Akademik Araştırmalar, Avrupa
Ortak Kültür Mirası Temalı Aktiviteler, Gençler İçin Kültürel Değişim
Programı, Rotanın Ana Teması İle
İlgili Modern ve Sanatsal Aktivitelerin Teşvik Edilmesi, Kültür Turizmi ve
Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklarında, uluslararası ve ulusal düzeyde faaliyetler planlanmıştır. Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
aracılığı ile çalışmaların tanıtım için
iş birlikleri sağlanmıştır.
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Tarım Ve Hayvancılık Sektörünü Güçlendirme Çalışması

İ

limizin tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyeli
ve altyapıyı, daha iyi noktalara
taşımak amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım ve Hayvancılık
Sektörünü Güçlendirme Çalışması
uygulamaya konulmuştur. Tarım ve
hayvancılık alanında hizmet veren

kamu ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmış ve
yapılan çalışmalarda İlimizin mevcut durumu tespit edilmiş, tarım
ve hayvancılık alanında güçlü olduğumuz alanlar ile iyileştirmeye açık
olduğumuz alanlar belirlenmiştir.
Çalışmaya katkı sunan tüm kesim-

lerden alınan görüşler doğrultusunda takip edilecek bir yol haritası
hazırlanmıştır. Alanında uzman kişilerin yer aldığı özel çalışma grupları oluşturulmuştur. Güçlendirme
çalışmasında; organik, orgamineral,
kimyasal gübre yönetimi prosesinin
hazırlanması, toprak analizlerinin
yapılması, coğrafi işaretli ürünlerin
sayısının artırılması, seracılık çalışmaları, mera yönetimi ve fuar-festival çalışmaları gibi tarımsal alanda
birçok faaliyete yer verilmiştir.
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Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Çalışması

S

omut Olmayan Kültürel Miras
Araştırmaları; Balıkesir’in halk
kültürü değerlerini araştırmak, değerlendirmek, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla günümüz koşullarında önem
taşımaktadır. Balıkesir İlinin “Somut
Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları" bu amaçlar doğrultusunda
hazırlanan bir çalışmadır. Balıkesir
Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı arasında
27.11.2020 tarihinde bir törenle İş
birliği Protokolü imzalanmıştır. Alan
araştırmaları ve derleme faaliyetleri
ile tüm ilçeler taranarak, elde edilen yazılı ve görsel materyallerle bir
yayın çalışması yapılması planlanmaktadır. Balıkesir’in sözlü gelenekler ve anlatımları, gösteri sanatları,
toplumsal uygulamaları, ritüeller ve
şölenleri, doğa ve evrenle ilgili bilgi
ve uygulamaları, geleneksel yemekleri ve el sanatları geleneği gibi halk
kültürü unsurları bilimsel çalışma
grupları oluşturularak çalışılacak ve
gelecek nesillere aktarmak için bir
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yayınla bu çalışma sonlandırılacaktır. Çalışmada görev alan uzmanlar
tarafından saha araştırmaları ve
veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca “Somut Olmayan
Kültürel Miras Araştırmaları” kapsamında “Yaşayan İnsan Hazineleri”
tespit çalışmaları başlatılmış olup 2
kişi “Balıkesir’in Yaşayan Hazinesi”
olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına
öneri olarak sunulmuştur.
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V

Spor Turizmini Geliştirme Çalışması

aliliğimiz koordinasyonunda
İlimizde spor turizminin geliştirilmesi, planlanan yatırımlara doğru yön verilmesi amacıyla
kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenmiştir.
Milli parkların ve doğal sit alanlarının
yoğun olarak bulunduğu İl, doğayla
bütünleşik jeep safari turları, yürüyüş ve bisiklet turları gibi spor odaklı

alternatif turizm türleri için fırsatlar
sunmaktadır. Ayvalık Keremköy’de
bulunan sörf merkezleri sığ yapısıyla
bu sporu yeni deneyimleyenler için
önemli alternatif turizm mekânlarındandır. Ayvalık İlçesi Sarımsaklı Plajı,
voleybol, hentbol gibi plaj sporlarının yapılmasına elverişli sahillere
sahiptir. Edremit Körfezi ve Marmara
Adaları yamaç paraşütü, rüzgâr sörfü

ve yelken sporları için uygun koylara
ve rüzgâra sahiptir. Balıkesir çok sayıda dalış okuluna ev sahipliği yapmaktadır. Ulusal düzeyde, ultra maraton,
çeşitli okul sporları ve federasyon faaliyetleri yapılmaktadır. Ege ve Marmara Denizine kıyısı olan İlimizde;
yüzme, yelken, uçurtma sörfü (kitesurf) yarışları düzenlenmektedir.
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