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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY





Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde 

dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl 

ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten 

daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet 

ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 

emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 

kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

20 Ekim 1927
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DUVARSIZ DERSLİKLERİMİZ

Bilginin ve bilgi akışının hızla değiştiği bir dünyadayız. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, ekonomisi, 
siyasi gücü tamamen ürettiği bilgi ve teknoloji ile ölçülmektedir. Bilgiye ulaşmada farklı yöntemlerin 
izlenmesi, eğitim-öğretim hayatımızda yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 1990’lı 
yıllardan itibaren öğrenci merkezli yaklaşımlar ön plana çıkarken; artık yaparak, yaşayarak, görerek, 
dokunarak gerçekleşen öğrenmelerin kalıcı öğrenmelere dönüştüğü tüm eğitimciler tarafından kabul 
edilmektedir. Bilgiye ulaşma yolunu açarak beceri, deneyim ve sosyal ilişkileri gelişmiş bireyler 
yetiştirmek amacıyla “Duvarsız Derslikler” adını verdiğimiz Okul Dışı Öğrenme Ortamları kılavuz 
kitabımız hazırlanmıştır.

Proje ekibimiz tarafından Balıkesir merkez ve ilçelerde alan taraması yapılarak tarihî-kültürel 
mekânlar, milli parklar, sit alanları, kütüphaneler, üniversiteler, bilim ve eğitim merkezleri ile ziyarete 
açık olan endüstriyel kuruluşlar tespit edilmiş; fotoğraf ve iletişim bilgileri ile birlikte tanıtım bilgilerine 
yer verilmiştir. Tespiti yapılan mekânlar, branş öğretmenleri tarafından öğretim programlarında yer alan 
kazanımlarla eşleştirilerek Kazanım-Mekân Tabloları oluşturulmuş ve öğretmenlerimizin derslerinde 
kullanımına hazır hale getirilmiştir. 

“Okulum Balıkesir” kitabında yer alan mekânların etkili kullanımı, başta özverili öğretmenlerimizin 
ve idarecilerimizin emekleriyle vücut bulacak ve öğrencilerimizde yeni ufuklar açacaktır. Şehrimize 
ve öğrencilerimize hizmet eden projenin uygulanması aşamasında kendi değerlerimizi, coğrafyamızı, 
tarihimizi ve bilimsel çalışmalarımızı tanıyarak sahip olduğumuz zenginlikler hakkında farkındalık 
oluşacak; eğitim-öğretim faaliyetleri dört duvar arasından çıkarılarak öğrenmelerin öğrenciler 
tarafından talep edildiği, eğlenceli, kalıcı, istendik ve çok yönlü bir eğitim modelimiz gelişecektir.   

Gerek Balıkesir’imizin tanıtımı gerekse eğitimci arkadaşlarımıza rehberlik yapması için hazırlanan 
OKULUM BALIKESİR kitabının, eğitim-öğretim dünyamıza yeni bir heyecan getirmesi temennisiyle…. 
Bu güzel kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç 
biliyorum. 

Saygılarımla.

Yakup YILDIZ
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü
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PROJENİN ÖYKÜSÜ

Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi’nde Okulum Balıkesir kitabını hazırlamak için 
görevlendirilmemiz yeni bilgiler, yeni  ufuklar, yeni maceralar anlamına geldi bizim için. 11 Mart 2019 
tarihinden itibaren altı aylık ekip çalışmalarımıza başladık. Önceleri ne yapacağımızı bilmiyorduk 
ve Ankara’da hazırlanan proje örneğini inceleyerek kendimize bir yol çizdik. Alan taraması yaparak 
Balıkesir Valiliği Kültür Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Müdürlüğü, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri  Kültür Turizm Müdürlüklerinden Balıkesir’de bulunan öğrenme 
ortamları hakkında bilgi topladık. 

Şehir merkezinden  başladığımız araştırmalar zamanla en uzak ilçelere hatta bazen de dağlara 
ormanlara kadar uzandı. Üniversiteler, millî parklar, sit alanları, ören yerleri, kütüphaneler, doğal ve 
tematik parklar, bilimsel mekânlar, tarihî ve kültürel mekânların tespitini yaptık.  Doğal ortamlar, bilim 
ve eğitim merkezleri ve tarihî-kültürel mekânlar olmak üzere üç grupta çalışmalarımızı sınıflandırdık. 
Bir taraftan gezip bilgi toplarken diğer taraftan Balıkesir’de yeni gördüğümüz mekânları ilgi ve merakla 
inceliyorduk. Aslında tüm öğretmenlerin bu ortamları tanımalarını, sonra da öğrencilerine tanıtmaları 
gerektiğini ziyaret ettiğimiz her ortamda dile getiriyorduk. Çünkü buraları biz kendimiz de tanımıyorduk 
ve daha önce görmemiştik. İşte bu yüzden mekân tanıtımlarını yazarken o mekânı olabildiğince ayrıntılı 
tanıtmaya çalıştık. Ziyaret ettiğimiz yerler hakkında bilgilerin yanı sıra ulaşım ve iletişim bilgilerine, 
mesai saatlerine ve sosyal medya/web adreslerine yer verdik. 

Okul dışı öğrenme ortamı olarak seksen tane mekân belirledik ama bu, başka yer yok, başka 
yerlere gidilmez anlamına gelmemelidir. Eğitim-öğretim adına faydalı olacağına inandığımız ancak 
burada adı geçmeyen yerler de aynı amaçla kullanılabilir. Özellikle ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar 
alanında tüm öğretmenlerimiz şahsi ilişkilerini de kullanarak çevrelerinde bulunan endüstriyel kuruluşları 
ziyaret edebilirler. Kazanım-Mekân ilişkileri tablosunda öğretmenlerimiz uygun buldukları mekânları 
da eşleştirmeye dahil edebilirler.  Projeden amacımız eğitim öğretim faaliyetlerini dört duvarın ve okul 
bahçesinin dışına çıkararak öğrenmeleri daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirmek, öğrencilerimize 
görerek, dokunarak, yaparak-yaşayarak öğrenme imkanı sağlamaktır.

Büyük bir özveriyle hazırladığımız çalışmamızın gerek eğitim öğretim faaliyetlerine gerekse 
şehrimizin tanıtımına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Öğrenme ortamlarımızın tamamında eğitimi 
önemseyen ve öğrenciye değer veren personelle karşılaşmak bizim en büyük umudumuzdu. “Yeter 
ki öğrenciler gelsin. Bizim de eğitime bir katkımız olsun.” diye düşünen personellerin bulunduğu bu 
ortamların en faydalı şekilde değerlendirilmesini diliyoruz.
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• ON ADIMDA GEZİ
• ÖRNEK ETKİNLİKLER
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GEZİ PLANI
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ON ADIMDA GEZİ

GEZİ ÖNCESİ 1. ADIM
Rehberde yer alan “Kazanım-Mekân Tablosu”nu inceleyiniz. (Bkz. s. 20) Ders kazanımlarınızla ilgili 
mekânların listesini oluşturunuz.

GEZİ ÖNCESİ 2. ADIM
Oluşturduğunuz listeden yola çıkarak gezi düzenlenecek mekânları yıllık ders planınıza dâhil ediniz.

GEZİ ÖNCESİ 3. ADIM
Yıllık planda yer alan gezilerin, ders saati içinde ve okul müdürlüğünün onayı ile düzenlenebileceğini
unutmayınız!
(Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezilerin ise ders saati dışında ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı ile düzenle-
nebileceğini unutmayınız!)

GEZİ ÖNCESİ 4. ADIM
Okul gezilerinde 40 öğrenciye kadar bir (1) yönetici, en fazla iki (2) öğretmen görevlendirilmesi ge-
rektiğini ve gezi araçlarının sorumluluğunun okul müdürlüklerine ait olduğunu unutmayınız!

GEZİ ÖNCESİ 5. ADIM
Gezi düzenleyeceğiniz mekânı mümkünse önceden ziyaret ediniz.
Mekândaki görevlilere gezinizin amacını anlatınız.
Katılımı tek sınıfla sınırlandırarak görevlilerden randevu alınız.
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GEZİ ÖNCESİ 6. ADIM
“Gezi Planı”nızı, “Gezi Liste”nizi ve “Veli İzin Belge”nizi okul müdürlüğüne en az yedi (7) gün önce 
teslim ediniz. (Bkz. EK 1, EK 2, EK 3 s. 194-196)

GEZİ ÖNCESİ 7. ADIM
Mekanda yapacağınız etkinlikleri belirleyiniz ( Örnek Etkinlikler: Ara-Bul • Nesne Çizimi • Tartışma 
Bkz. s. 15) ve bunlara uygun anketleri ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız. (Bkz. EK 4, EK 5, EK 6 s. 
197-199)

GEZİ ÖNCESİ 8. ADIM
Geziden önce öğrencilerinizi mekân hakkında bilgilendiriniz ve öğrencilerinize gezi kurallarını hatır-
latınız. “Ön Anket”i sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 5 s. 198)

GEZİ GÜNÜ 9. ADIM
Geziye katılan öğrencileri 10-15 kişilik gruplara ayırınız.
Mekânda yapılacak çalışmanın verimliliği açısından her grup için bir öğretmen yetkilendiriniz.
“Çalışma Kâğıtları”nı öğrencilerinize dağıtınız ve etkinliği uygulayınız. (Bkz. EK 4 s. 197)

GEZİ SONRASI 10. ADIM
Gezi sonrası “Son Anket”i sınıfta uygulayınız. (Bkz. EK 6 s. 199)
Gezinizle ilgili değerlendirme ve pekiştirme etkinlikleri yapınız. (Bkz. s. 17)
Örnek Etkinlikler: Afiş ve Pano Çalışmaları • Hikâye Yazma • Anketlerin Karşılaştırılması
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ÖRNEK ETKİNLİKLER

Ara-Bul
Önceden hazırlanan Ara-Bul kâğıtları öğrencilere dağıtılır. 
Öğrencilerin dağıtılan kâğıtlarda resimleri bulunan nesneleri 
müze içinde arayıp bulmaları ve kâğıttaki bilgileri doldurmaları 
istenir. Çalışma tamamlandıktan sonra “Ara-Bul“ kağıtları üzerine 
tartışılabilir. (Bkz. EK 4)

Nesne Çizimi
Mekân ziyareti sırasında, sergilenen eserlerden öğrencinin 
ilgisini en çok çeken birini seçip çizmesi istenir. Bir başka 
seçenek; seçilen bir eserin yarım bırakılmış çiziminin öğrenciler 
tarafından mekânda gördükleri asıllarına göre resimlenmesidir. 
Her iki uygulama sonrasında da bu çizimlerden yola çıkarak 
kendi eserlerini oluşturmaları ve daha sonra onları sergilemeleri 
gerektiği belirtilir. Özellikle sanat müzelerinde yapılan eğitim 
sonrasında mutlaka öğrencilere uygulama yaptırılmalıdır.

Tartışma
Gezilecek mekânda, öğrencilerin gruplara ayrılarak münazara, 
fikir taraması, vızıltı grubu, forum gibi farklı tartışmalar yapmaları 
bilginin oluşmasını kolaylaştırıcı bir yöntemdir. Tartışma 
sırasında ortaya atılan düşüncelerin doğru olup olmaması hiç 
önemsenmemelidir. Önemli olan öğrencinin kendini özgürce ifade 
edebilmesini sağlamaktır.
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Afiş-Pano Çalışmaları
Afiş çalışması bir mekânı, mekândaki bir nesneyi ya da mekândan 
seçilecek herhangi bir temayı tanıtmak duyurmak için yazılı ve 
görsel duvar ilanı hazırlama çalışmasıdır. 

Yapılacak afiş çalışmalarının yanı sıra mekâna ait görseller ve 
mekânda öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar okulda veya 
sınıfta panolarda sergilenebilir.

Hikâye Yazma
Müze ziyareti sonrasında öğrencilere müzede en çok beğendikleri 
eserin ne olduğu sorulur. Öğrencilerden düşüncelerini edenleriyle 
birlikte yazmaları istenir. 

Bu etkinlik çocukların duyuşsal yönlerini saptamak aynı zamanda 
da dil becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. 
Yazılanlar daha sonra sınıf ortamında paylaşılıp tartışılabilir.

Anketlerin Karşılaştırılması
Geziden sonra müzede ya da sınıfta son anketler cevaplandırılır. 
Öğretmen, öğrencilerin ön ankete ve son ankete verdikleri 
cevapları inceler. Anketler sonucunda eksik veya yanlış edinilmiş 
bilgiler, soru ve cevaplarla tamamlanarak düzeltilmeye çalışılır.
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• Okul Öncesi
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DERS
KAZANIM
MEKÂN

TABLOLARI
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OKUL ÖNCESİ
DERS-KAZANIM-MEKÂN 

İLİŞKİSİ TABLOSU

DERSİN ADI/
ETKİNLİK 
ÇEŞİDİ*

ÜNİTE/
TEMA/

GELİŞİM 
ALANI**

KAZANIM***
MEKÂN 

(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI)

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKÂN 

İLİŞKİSİ)

FE
N

 V
E 

D
O

Ğ
A 

ET
Kİ

N
Lİ

Ğ
İ

 B
iliş

se
l A

la
n

Kazanım 1: Nesne/durum/ olaya 
dikkatini verir. 
Gösterge: Dikkatini çeken nesne/
durum/olaya yönelik sorular sorar.

• DEĞİRMEN BOĞAZI 
MİLLİ PARKI 

• KAZ DAĞI MİLLİ PARKI
• ÇEVRE EĞİTİM PARKI

Doğada meydana gelen 
şeyleri fark eder.
Çevresinde gördüklerini 
söyler ve resim çizer.

BE
Lİ

R
Lİ

 G
Ü

N
 V

E 
H

AF
TA

LA
R

G
AZ

İL
ER

 H
AF

TA
SI

 
15

 T
EM

M
U

Z 
G

Ü
N

Ü

 B
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se
l A

la
n

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. 
Gösterge: Nesne/durum/olayı bir 
süre sonra yeniden söyler. 
Hatırladıklarını yeni durumlarda 
kullanır.

• KUVA-YI MİLLİYE 
MÜZESİ

• 15 TEMMUZ ŞEHİTLER 
ANITI

• ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLER 
PARKI

Gittiği yer hakkında 
düşüncelerini söyler. 
Resim yoluyla ifade eder.

H
AY

VA
N

LA
R

I 
KO

R
U

M
A 

G
Ü

N
Ü

 B
iliş

se
l A

la
n

Kazanım 10: Sorumluluklarını 
yerine getirir. 
Gösterge: Sorumluluk almaya 
istekli olduğunu gösterir. 
Sorumluluklar yerine 
getirilmediğinde olası sonuçları 
söyler.

• BANDIRMA KUŞ 
CENNETİ MİLLî PARKI

• SOKAK HAYVANLARI 
GEÇİCİ BAKIM VE 
REHABİLİTASYON 
MERKEZİ

Çevresinde ve doğada 
yaşayan canlıların 
hayatlarına saygı duyar. 
Sorumluluk alır.

AT
AT

Ü
R

K 
H

AF
TA

SI

 B
iliş

se
l A

la
n

Kazanım 22: Atatürk’ün Türk 
toplumu için önemini açıklar.
Gösterge: Atatürk’ün değerli bir 
insan olduğunu söyler.
Atatürk’ün getirdiği yenilikleri 
söyler.

• KUVA-YI MİLLİYE 
MÜZESİ

• RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ
• ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLER 

PARKI
• 15 TEMMUZ ANITI
• HAVRAN KENT MÜZESİ

Atatürk’ü ve kültürel 
değerlerimizi tanır.
Öğrendiklerini sözel 
olarak ifade edebilir.
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AF
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Kazanım 10: Sorumluluklarını 
yerine getirir.
Gösterge: Sorumluk almaya istekli 
olduğunu gösterir.
Sorumluluklar yerine 
getirilmediğinde olası sonuçları 
söyler.

• AFAD 
• 112 ÇAĞRI MERKEZİ
• İTFAİYE DAİRE 

BAŞKANLIĞI

Acil durumlarda ne 
yapılması grektiğini bilir.
Kendini tehlikelerden 
korur.
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Kazanım 18: Zamanla ilgili 
kavramları açıklar. 
Gösterge: Olayları oluş zamanına 
göre sıralar.

• DEVRİM ERBİL 
ÇAĞDAŞ SANATLAR 
MÜZESİ VE KENT 
ARŞİVİ

• 15 TEMMUZ ŞEHİTLER 
ANITI

• ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLER 
PARKI

• 15 TEMMUZ ANITI
• HAVRAN KENT MÜZESİ

Tarihte yaşanan önemli 
olayları kavrar. 
Olayla ilgili duygularını 
ifade eden resimler çizer.
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n Kazanım 8: Farklılıklara saygı 
gösterir.
Gösterge: Kendisinin farklı 
özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu 
söyler.

• HUZUR EVİ 
YAŞLI BAKIM VE 
REHABİLİTASYON 
MERKEZİ

Kendisinin ve insanların 
farklı özelliklerini söyler.
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n Kazanım 18: Zamanla ilgili 

kavramları açıklar. 
Gösterge: Zamanla ilgili 
kavramları anlamına uygun açıklar.

• DEĞİRMEN BOĞAZI 
MİLLİ PARKI 

• KAZ DAĞI MİLLİ PARKI
• ÇEVRE EĞİTİM PARKI

Doğada meydana gelen 
değişiklikleri söyler. 
Resim ile ifade eder.
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Kazanım 10: Sorumluluklarını 
yerine getirir.
Gösterge: Sorumluluk almaya 
istekli olduğunu gösterir.
Sorumluluklar yerine 
getirilmediğinde olası sonuçları 
söyler.

• BALIKESİR ORMAN 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
VE FİDANLIK

• KAZ DAĞI MİLLİ PARKI

Yakın çevresinde bulunan 
hayvanlar (balıklar, kuşlar, 
sürüngenler, böcekler ve 
evcil hayvanlar vb.),
bu hayvanların nelerle 
beslendikleri ve nerede 
barındıklarını gözlemleme 
ve öğrenme imkanı bulur.
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nı Kazanım 8: Dinlediklerini, 
izlediklerini çeşitli yollarla ifade 
eder.
Gösterge: Dinlediklerini, 
izlediklerini resim/drama yoluyla 
sergiler.

• MUTASARRIF 
ÖMER ALİ BEY 
YAZMA ESERLER 
KÜTÜPHANESİ

Dinlediklerini, izlediklerini 
resim yoluyla /drama 
yoluyla sergiler.
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DERSİN ADI/
ETKİNLİK 
ÇEŞİDİ*

ÜNİTE/
TEMA/

GELİŞİM 
ALANI**

KAZANIM***
MEKÂN 

(OKUL DIŞI ÖĞRENME 
ORTAMI)

AÇIKLAMA 
(KAZANIM - MEKÂN 

İLİŞKİSİ)
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Kazanım 13: Estetik değerleri 
korur.
Gösterge: Çevresinde gördüğü 
güzel ve rahatsız edici şeyleri 
söyler.
Çevredeki güzelliklere değer verir.

• RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ
• BALIKESİR ULUSAL 

FOTOĞRAF MÜZESİ
• EVREN ERTÜR TARİHİ 

ZEYTİNYAĞI ALETLERİ 
MÜZESİ

Nesnelerin özelliklerini 
tanır.
Çevresinde gördüğü 
varlık/nesnelerin 
özelliklerini söyler.
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Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları 
özelliklerine göre gruplar.
Gösterge: Nesne ve varlıkları 
amaçlarına göre gruplar.

• BALIKESİR TREN GARI
• BALIKESİR 9.ANA JET 

ÜS KOMUTANLIĞI

Nesnelerin özelliklerini 
tanır. 
Düşüncelerini resim 
yoluyla ifade eder.
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• BİLİM MERKEZLERİ
• DOĞAL MEKÂNLAR
• TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLAR
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OKUL DIŞI
ÖĞRENME 

ORTAMLARI



26



27

BİLİM MERKEZLERİ
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112 Acil Çağrı Merkezi, Balıkesir Valiliğine 

bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. 
AFAD, Emniyet, Orman, Jandarma, Sağlık, 
İtfaiye ve Sahil Güvenlik tek numarada 
toplanmıştır. İl sınırları içinde yer alan, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına 
giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk 
ve koordine edilmesi amacıyla kurulmuştur. 
7/24 erişime açık olan 112 Acil Çağrı Merkezi 
aldığı acil çağrıları, acil yardım hizmeti sunan 
ilgili kurum/kuruluşa yönlendirmekle görevlidir. 

 Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler, 
önemli toplumsal olaylar, büyük ölçekli 
yangınlar, KBRN ve trafik kazası gibi olaylarla 
ilgili bildirimleri ilgili vali yardımcısına iletmek 
ve aldığı talimatlar doğrultusunda gerekli 
işlemleri yürütmek görevlerinin idari boyutudur. 

 Günde üç bin civarında çağrı alınan 
merkezde asılsız çağrılar büyük bir sorun olduğu 
gibi toplumsal duyarsızlığın da göstergesidir. 
Genç nesillerde oluşturulacak farkındalık ile 
asılsız ihbarların önüne geçilmesi ve yardıma 
ihtiyaç duyan vatandaşların çağrı merkezine 
ulaşabilme yolunun açılması amaçlanmakta 
ve bu nedenle özellikle okullarda farkındalık 
oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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İLETİŞİM
Adres: Yeni Mahalle TOKİ Yolu 
Caddesi No:20/C 10020 Karesi/
Balıkesir

Twitter: @balikesir112acm

Tel: 0266 243 0 112- 113 Facebook: Balıkesir 112 acil çağrı 
Merkezi

Faks: 0266 243 0 116 Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

www.balikesir112acm.gov.tr Lütfen randevu alınız
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Hava Üssü, eğitim ve 

savaş uçakları ile ülkemizin 
en önemli hava üslerinden 
birisi haline gelmiştir. Farklı 
bir kurum olmasına rağmen 
Üs içerisinde yer alan 
meteoroloji müdürlüğü, 
gözlem kulesi ve diğer 
hava ölçüm cihazları ile 
hava tahmin raporları 
hazırlamaktadır. Hava 
sahasına üs komutanlığının 
izni dahilinde ziyaretler 
düzenlenebilmektedir.  

 
Türk Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı tarafından 
1951 yılında ilk jet eğitim 
uçaklarının getirilmesiyle üs 
kuruluşu başlamıştır. 1952’den 
itibaren savaş uçaklarının 
getirilmesiyle Balıkesir 9. Ana 
Jet Üs Komutanlığı Türk Hava 
Kuvvetlerinin ilk jet üssü olmuştur.   

9. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI
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İLETİŞİM
Adres: Halalca Mahallesi Cengiz Topel 
Caddesi 10000 Altıeylül/Balıkesir Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

0266 243 03 76 (istihbarat dahili 4214) Lütfen randevu alınız
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AFAD

 
Doğal afetlerin neden olduğu maddi ve 

manevi kayıplar ile afet sonrasındaki iyileştirme 
çalışmaları ve koordinasyon ihtiyacı, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 17 Ağustos 
1999 Marmara Depremi, ülkemiz çapında 
bu kuruluşun ortaya çıkmasını ve teknolojik 
donanımları kullanmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Can kaybı ve her türlü hasara 
neden olan doğal afetler, kazalar ve özellikle 
de depremler kuruluşun önemini daha da 
arttırmıştır. 

 
Balıkesir AFAD, tüm bu riskleri göz önünde 

bulundurarak idari personel, çalışanlar, acil 
müdahale malzeme ve araçları ile 7/24 olası 
bir afet ihtimaline karşı hazır bulunan bir 
kuruluştur. Ziyaretçiler bilgilendirildikten sonra 
kurumu inceleyebilmektedirler. Termal görüşe 
sahip araçları, paletli araçlar, su araçları gibi 
ihtiyaçlar doğrultusunda modernize edilmiş 
donanıma sahiptir. Çadır, battaniye ve temel 
yaşam malzemelerinin bulunduğu raflı depolar 
ise Türkiye ve dünyada örnek gösterilebilecek 
bir düzen ve dijital sayım özelliğine sahiptir. 
Okullarda, resmi kurumlarda ve sivil toplum 
kuruluşlarında tatbikatlar yaparak doğal 
afetlere karşı farkındalık oluşturma amacı 
taşıyan AFAD, kazaların sık yaşandığı, 
deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizin en 
önemli kuruluşları arasında yer almaktadır.
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İLETİŞİM
Adres:TOKİ Yolu Caddesi A Blok No:28                                     
Yeni Mahalle  Karesi/ Balıkesir Facebook: AFAD Balıkesir

Tel: 0266 249 51 02 Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

Faks: 0266 249 51 01 Lütfen randevu alınız

http://balikesir.afad.gov.tr
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BALIKESİR ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
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Halalca kırsal mahallesi sınırları 

içerisinde yer alan tesis, 324.500 metrekare 
alana sahiptir ve şehir merkezine 7 
km mesafede yer almaktadır.  Günlük 
326 000 kişinin atık suyunu arıtabilme 
kapasitesine sahip olan tesiste bir günde 
67.118 metreküp atık su arıtılmaktadır. 
Tesis fiziksel ve ön arıtma, biyolojik arıtma 
ve çamursuz susuzlaştırma ünitelerinden 
oluşup damlatmalı filtre sistemine göre 
dizayn edilmiştir. Tesis laboratuvarında 
günlük olarak KOI, BOI, AKM, Ph ve Yağ 
pres değerleri kontrol edilmektedir.  Tesiste 
arıtılan suyun Ph, çözünmüş oksijen, 
sıcaklık, iletkenlik ve debi parametreleri 
izlenerek kayıt altına alınmaktadır.

İLETİŞİM
Adres: Halalca Mahallesi Altıeylül/
Balıkesir e-posta: info@balsu.gov.tr

Tel: 0266 294 74 64 Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

Faks: 0266 241 74 73 Lütfen randevu alınız
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BALIKESİR KATI ATIK DÜZENLİ 
DEPOLAMA TESİSİ

 
Balıkesir Katı Atık Entegre Tesisleri, şehrin çevre sorunlarını gidermek amacıyla kurulmuştur. 

7 gün 24 saat hizmet veren tesis, 2 adet aktarma istasyonu ile günlük 210 ton evsel atığı Düzenli 
Depolama Sahasına taşımaktadır. Günlük 700 ton evsel atık bertaraf edilmektedir. Tıbbi atık 
sterilizasyon tesisinde tüm sağlık kurumlarından toplanan aylık ortalama 85 ton tıbbi atık sterilizasyon 
işleminden geçirilerek bertaraf edilmektedir. Tesiste aylık 500 ton ambalaj atığı tasnif edilerek geri 
dönüşüme gönderilmektedir.
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İLETİŞİM
Adres: Savaştepe yolu üzeri  Altıeylül/
Balıkesir Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

Tel: 0266 221 83 31 Lütfen randevu alınız

e-posta: belediye@balikesir.bel.tr
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BALIKESİR MERKEZ İÇME SUYU 
ARITMA TESİSİ

 
Balıkesir merkeze 9 km uzaklıkta Pamukçu mevkiinde 50 dönümlük arazi üzerinde bulunan içme 

suyu arıtma tesisi, günlük 220.000 metreküp su arıtma kapasitesine göre tasarlanmıştır. İkizcetepeler 
barajından alınan su pompalar yardımı ile tesise aktarılır. 

İçme suyu arıtma prosesi ile; kaskat yöntemi ile ön havalandırma, ön klorlama, demir klorür ile 
pıhtılaştırma, polimer ve mikro kum ilavesiyle topraklaştırma, balastlı çökeltme, hızlı kum filtrasyonu, 
kostik soda ile Ph ayarlaması, son klorlama işlemlerine tabi tutulan içme suyunun her aşaması 
otomasyon odasından 24 saat takip edilerek kayıt altına alınır. 
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Tesis laboratuvarlarında günlük numuneler alınarak başta arsenik olmak üzere ağır metallerin 

tespiti yapılmaktadır. Şehrin su ihtiyacını karşılayan tesisi ziyaret öncesinde BASKİ Genel Müdürlüğü 
Arıtma Tesisleri Dairesi Genel Başkanlığı’na dilekçe ile başvuru yapılarak tesisi ziyaret izni alınması 
gerekmektedir. 

İLETİŞİM
Adres: Zeybek Mahallesi Pamukçu 
Altıeylül/Balıkesir e-posta: info@balsu.gov.tr

Tel: 0266 257 17 54 Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

Faks: 0266 241 74 73 Lütfen randevu alınız



Fizik bölümünde 2 derslik ve 4 öğrenci 
laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda 
ses ve ışık deneyleri görsel olarak izlenmektedir. 
Kimya laboratuvarında ise 3 öğrenci laboratuvarı, 
1 cihaz laboratuvarı, 22 araştırma laboratuvarı 
bulunmaktadır. Genel kimya ve organik kimya 
ile ilgili olarak sabun yapımı, cihazların tanıtımı 
ve oyun hamurları ile moleküller arası bağların 
gösterimi izlenmektedir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI

Fakültede bulunan Moleküler Biyoloji 
ve Genetik laboratuvarlarında moleküler 
biyoloji teknikleri, biyokimya, temel genetik, 
hücre biyolojisi zorunlu dersler olup kanser 
biyolojisi ve genetik toksikolojisi ve kök hücre 
biyolojisi özel alanlarda seçmeli ders olarak 
verilmektedir. Son derece modern teknik alt 
yapıyla hazırlanan 4 adet öğrenci laboratuvarı, 
13 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 
Laboratuvarlarda Gen Ekspresyonu 
yöntemiyle DNA molekülünün yapısı ve kanser 
hücreleri incelenmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Balıkesir Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Çağış  Kampüsü 
10145 Altıeylül/Balıkesir

e-posta: fef@balikesir.edu.tr

Tel: 0266 612 10 00 Mesai: 09:00- 12:00   13:00-16:30

Faks: 0266 612 12 15 Pazartesi’den Cuma’ya. Lütfen 
randevu alınız
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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK 
FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI

  2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 
faaliyete geçen Veterinerlik Fakültesi’nde, 
Çağış Kampüsüne taşındıktan sonra 
Anatomi Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan 
kadavralar ile Anatomi sergi salonu açılmıştır. 
Çeşitli türlerde canlıların iskelet yapılarını, 
kemiklerini ve tahnitlerini görmenin mümkün 
olduğu fakültede aynı zamanda teşhis ve 
tedavi işlemlerinin yapıldığı klinik bölümü de 
yer almaktadır. Hafta içi hizmet veren Cerrahi 
Kliniğinde yılda altı yüz kadar hastaya sağlık 
hizmeti verilmektedir. Veteriner hekimler 
yetiştirerek insan ve hayvan sağlığını koruma 
amacı taşıyan fakülte çalışanları ziyaretçilerde 
doğaya ve canlılara karşı farkındalık oluşturma 
çalışmalarını da yürütmektedirler. 
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İLETİŞİM
Adres: Balıkesir Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi Çağış Kampüsü 
Altıeylül/Balıkesir

e-posta: veteriner@balikesir.edu.tr

Tel: 0266 613 66 92 Mesai: 09:00- 12:00   13:00-16:30

Faks: 0266 613 66 57 Pazartesi’den Cuma’ya. Lütfen 
randevu alınız
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DURSUNBEY HÜNER GÜMÜŞÇÜLÜK-
AMETİST TAŞI

Dursunbey’in Güğü Mahallesi yakınlarında çıkarılan Ametist, mor veya mavi renkli bir taştır. 
Manganez ve demir elementlerinin birleşimiyle oluşur. Mor rengini manganezden almaktadır. 500 
ila 5000 yıllık bir oluşum süreci bulunmaktadır. Eski uygarlıklarda çeşitli amaçlarla kullanılan ametist 
taşı günümüzde de önemini korumaktadır. Bu taşın çıkarıldığı ocak  Avrupa’nın işletme ruhsatlı tek 
ametist ocağıdır. En önemli özelliği ince kristalli yapıda olmasıdır. İşlendikten sonra takı araçlarına 
dönüştürülen bu taşın birçok rahatsızlığa da iyi geldiği düşünülmektedir. Öğrenciler ziyaret sırasında 
hammadde çıkarımı, taşın kesilmesi, yıkanması ve işlenmesi aşamalarını gözlemleyebilir.
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İLETİŞİM
Adres: Bozyokuş mahallesi Balıkesir 
Caddesi No: 9 Dursunbey/ BALIKESİR e posta: ametisttasi@hotmail.com

Tel : 0541 662 23 82   Mesai: Hafta içi 10:00-20:00

facebook: ametisttasi Lütfen randevu alınız

Instagram: ametisttasi10
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 İlk kez Fransızlar tarafından 200 yıl önce 

işletilmeye başlayan maden 2009 yılında 
Eczacıbaşı Holding tarafından faaliyete 
geçirilmiştir. Mekânize madencilik alanında en 
derin (900m) ve en büyük maden ocağıdır. Yer 
altına inen 6 km.lik yol boyunca açılan galerilerle 
birlikte 95 km.lik bir yol ortaya çıkmıştır.  Yıllık 
2.5 milyon ton ham madde çıkarılır. Çıkarılan 
ürünler kırma-eleme tesislerinde parçalanr. 
Flotasyon tesislerinde yüzdürme yöntemiyle 
kurşun-çinko ve bakır gibi cevherler birbirinden 
ayrıştırılır. Üretim aşamasında oluşan atık sular 
büyük borularla atık su barajında toplanarak 
arıtılır ve tabiata salınır.

Zenginleştirme işleminin ardından 
pazarlaması yapılır. Maden sahasının dışında 
ise Fransızlardan kalma tarihi maden işleme, 
konaklama ve eğlence tesisleri ile az da olsa 
madenci araç gereçleri bulunmaktadır. Bu 
alanda Fransızlar tarafından doğaya verilen 
zararı ve maden atıklarını kilometrelerce 
mesafede görmek mümkündür. Maden 
sahasının riskli bölge olmasından dolayı İş 
güvenliği uzmanı ve mühendis eşliğinde alan 
gezisi yapılmaktadır. Ancak ziyaretlerin aynı 
yaş gurubundan öğrenciler için düzenlenmesi 
ve daha önceden randevu alınarak iletişime 
geçilmesi gerekmektedir.

ECZACIBAŞI ESAN BALYA KURŞUN 
ÇİNKO İŞLETMESİ
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İLETİŞİM
Adres:  Koca Cami Mahallesi 
Merdivenli Sokak Kurşunlu Caddesi 
Balya/Balıkesir

Facebook: Eczacıbaşı Esan Balya 
Kurşun Çinko İşletmesi

Tel:0266 486 12 30 Mesai: 08:00-12:00  13:00-17:00

Faks: 0266 243 0 116 Lütfen randevu alınız

e-posta: esan.com.tr



ETİ MADEN BİGADİÇ BOR İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

Bor madeni, Türkiye’nin farklı yerlerinde 
bulunur ancak en büyük yatak işletmesi 
Balıkesir/Bigadiç’te bulunmaktadır. Bor madeni 
doğada; Üleksit, Kolemanit, Boraks(Tinkal) 
olarak bulunur. Dünyada ve Türkiye’de 
kullanım alanı genişliği bakımından en değerli 
maden haline gelen Bor Madeni, tarımdan 
sanayiye, nükleer alandan sabun, deterjan, 
fotoğrafçılık, tekstil gibi birçok alana kullanımı 
artmıştır.

Bor madeni önce açık işletme yöntemi ile 
bulunduğu yataktan çıkarılır. Elde edilen ham bor 
daha sonra kamyonlar ile tesise getirilir ve boyutsal 
olarak sınıflandırılmak için eleklerden geçirilerek 
“zenginleştirme tesisinde” zenginleştirildikten 
sonra 1200 kilogramlık torbalara doldurulur. Yurt 
içi ve yurt dışı pazarlara sevkiyatı yapılır. 
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İLETİŞİM
Adres: Yeniköy yolu üzeri 12.km. 
Bigadiç/Balıkesir Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Tel: 0266 633 72 22 Lütfen randevu alınız

Fax: 0266  633 72 23
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GÖKKÖY LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir il merkezine 9 km mesafede Organize Sanayi karşısında 200 dönüm arazi üzerinde 
yer alan Lojistik Müdürlüğü konteyner ile yük taşımacılığı amacıyla kurulmuş teşekküllü bir ulaştırma 
işletmesidir. Tesis daha çok Organize Sanayi mallarını taşımaya yönelik kurulmuştur. Bölgeden 
yüklenen ürünlerin Avrupa ve Orta Asya’ya kadar kısa sürede, kesintisiz ve daha az maliyetle 
ulaştırılması amaçlanmıştır. Lojistik merkezde yüklemenin nasıl yapıldığını, vagon tiplerini, trenlerin 
sefere nasıl hazırlandığını izlemek mümkündür. Vagon ve lokomotif bakımlarının yapıldığı teknik 
bölüm ise özellikle mekânik ve elektronik merakı olanlar için ilgiyle ziyaret edilebilecek bir bölümdür.
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İLETİŞİM
Adres: Gökköy Mahallesi Köy Sokak 
OSB Karşısı 437/2 Altıeylül/Balıkesir Fax: 0266 241 31 02

Tel: 0266 241 31 02 Lütfen randevu alınız
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2005 yılında kurulan Balıkesir Güzel Sanatlar Fakültesi, resim sanatında geleneksel yöntemlerle 
özgün eserler ortaya çıkarmak, çağdaş ve aydın sanatçılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 
1896 yılında Balıkesir Sultan-ı İdadisi olarak hizmete açılan tarihi bina, daha sonra Daru’l Muallim, 
Balıkesir Lisesi, Mühendislik, Fen-Edebiyat Fakültesi ve günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 
hizmet vermektedir. Fakülte tarihi dokusu ve içinde barındırdığı görsellerle randevu dahilinde öğrenci 
ziyaretlerine açıktır.  
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İLETİŞİM
Adres: Dumlupınar Mahallesi Ali 
Hikmet Paşa Caddesi 12/1 Karesi/
Balıkesir

e-posta: gsf@balikesir.edu.tr

Tel: 0266 241 00 96 Mesai: 09:00-12:30  13:30-17:00

Faks: 0266 241 24 14 Lütfen randevu alınız

Facebook: Balıkesir Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi
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İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

Karesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Paşaalanı’ndaki merkezi ile her türlü doğal afet, kaza ve benzeri 
durumlara müdahale etmektedir. Kurum ziyaretçilerine itfaiyenin önemi, görevleri, tanıtımı ve yangın 
öncesi ve yangın anında neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılır. Merkez bina, yaşam 
alanı, depo ve idari birimlerden oluşur. Bina bahçesinde yangın söndürme ve kurtarma araçları 
bulunmaktadır. Şehrimizdeki en yüksek binalara ulaşabilecek yükseklikte merdivenli kurtarma aracı 
dikkat çekmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Paşaalanı Mahallesi Dereboyu 
Caddesi No:5 17-F İnstagram: bbbitfaiye

Tel: 0266 246 05 31 Mesai: 08:00-12:00 13:00-18:00

Facebook: Balıkesir İtfaiye Lütfen randevu alınız
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KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

1935 yılında merinos yetiştirme çiftliği adıyla kurulan ve 2015 yılında Koyunculuk Araştırma 
Enstitüsü adını alan merkezde başta koyunculuk olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, 
mandacılık alanlarında araştırmalar yapılmaktadır. Su ürünleri stoklarının izlenmesi ve araştırılması 
enstitünün bir diğer görevidir. 20296 dekardan oluşan enstitü alanında yem bitkisi ve sertifikalık 
tohumluk üretimi gerçekleştirilerek bölge çiftçisine katkı sağlanmaktadır. Randevu dahilinde öğrenci 
ziyaretine açık olan kurumda tarım-hayvancılık üzerine gözlem ve denemeler yapılabilmektedir.



57

İLETİŞİM
Adres:  Gönen Yolu 7. Km Bandırma/ 
Balıkesir

e posta: 
koyunculuk@tarimorman.gov.tr

Tel: 0266 738 00 80-81    Mesai: Hafta içi  08:30-17:30

Fax: 0266 738 00 86 Pazartesi’den Cuma’ya. Lütfen 
randevu alınız
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Atmosforik olayların kayıt altına alınıp 
istatistiklerinin tutulduğu kurum daha çok 
ilkokul 4. sınıf ve üzerindeki öğrencilere hitap 
etmektedir. Ölçümlerin dijital ortamlarda 
yapılmasından dolayı burada açık havalarda 
geleneksel yöntemlerle yapılan ölçümler 
hakkında bilgiler verilmektedir. Sıcaklık, 
basınç, nem, rüzgarın yönü ve şiddeti, 
metrekareye düşen yağış miktarı gibi ölçümler 
daha önceleri manuel ölçümlerle belirlendiği 
için bu konularda detaylı bilgi almak ve 
ölçüm araçlarından bazılarını tanıma imkânı 
bulunmaktadır.

BALIKESİR METEOROLOJİ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ
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İLETİŞİM
Adres: Bahçelievler Mahallesi Atatürk 
Caddesi No:30 10100 Altıeylül/
Balıkesir

Facebook: Balıkesir Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü

Tel: 0266 245 31 19 Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Faks: 0266 243 82 43 Lütfen randevu alınız

e-posta: balikesir@mgm.gov.tr
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YARIŞ KABİN

1982 yılında limited şirket haline gelen Yarış Kabin tarım aletleri sektöründe faaliyet göstermekte 
olup, traktör emniyet kabinleri ile iş makinesi emniyet kabinleri üretmektedir. 1993 yılında Yunanistan’a 
yapılan ilk ihracatla Türkiye dışına açılmıştır. 2010 yılında son teknoloji makine parkurlu üretim 
tesisleriyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınan firma, 2014 yılında endüstriyel ürün tasarımı 
sektöründe de müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 
100.000 metrekaresi kapalı toplam 300.000 metrekare alanda, son teknoloji donanımlı tesisleriyle, 
sektöründe Avrupa’da en büyük ilk üç kuruluş içerisinde yer almaktadır. Tesise yapılan ziyaretlerde 
ön bilgilendirmenin ardından iş güvenliği önlemleri alınarak tesis içinde bir saatlik tanıtım gezisi 
düzenlenmektedir. Robotik kodlama ve basit makinelerin işleyişini yakından gözlemleme imkanı 
bulunan tesiste modern sanayi kuruluşlarının yapısı hakkında da bilgi edinebilirsiniz.
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İLETİŞİM
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 4. 
Cadde No:26 10100 Altıeylül/Balıkesir e-posta: info@yariskabin.com.tr

Tel: 0266 283 01 30 (dahili 334) İnstagram: yariskabin

Faks: 0266 281 13 15 Mesai: 09:00-12:30  13:30-17:00

Facebook: Yarış Kabin San ve Tic AŞ Lütfen randevu alınız
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DOĞAL MEKÂNLAR
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Türkiye’nin en eski parklarından olan Atatürk parkı Balıkesir’in ilk rekreasyon alanı olup 1937’de 
hizmete açılmıştır. 110 dönümlük park alanında çam ve çitlembik ağaçları bulunur. 2006’da yeniden 
düzenlenen park alanında 3,5 dönüm büyüklüğünde yapay bir göl, çevresinde çay bahçeleri, seyir 
terası, kamelya, kaya bahçesi, kır bahçesi, mevsimlik çiçek bahçesi bulunmaktadır. Gezi alanları, 
yürüyüş yolları, çocuk bahçeleri,  bisiklet alanları ve tenis kortlarıyla her yaş grubundan Balıkesirlilere 
hizmet vermeye devam etmektedir.

ATATÜRK PARKI
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İLETİŞİM

Adres: Hasan Basri Çantay Mahallesi Stadyum Caddesi Altıeylül/Balıkesir
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Atletizm pisti, satranç 

alanı, spor aletleri ve Japon 
bahçesi ile çocuklar için 
oyun, yetişkinler için spor 
alanı niteliğindeki park, geri 
dönüştürülmüş maddelerin 
kullanımı ve çevreci 
özelliklerinden dolayı diğer 
belediyeler için örnek teşkil 
etmektedir.

 
Farklı konsepti ile Türkiye’de 

ilk olma özelliği taşıyan Balıkesir 
Çevre Eğitim Parkı 2011 yılında 
hizmete açılmıştır. 9 bin metrekare 
alan üzerindeki parkta oyun ve 
spor alanları bulunmaktadır. Atık 
maddelerin dönüşümlerinden 
elde edilen ürünlerin kullanıldığı 
park alanında geri dönüşüm 
hakkında bilgi veren levhalar, 
atık toplama noktaları, anlık hava 
kirliliği ölçüm cihazı, çocuklar için 
masal kahramanlarının bulunduğu 
oyun alanı ile yel değirmeni 
bulunmaktadır.

ÇEVRE EĞİTİM PARKI
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İLETİŞİM
Adres: Bahçelievler Mahallesi Palmiye 
Sokak 10050 Altıeylül/Balıkesir Mesai: 24 saat açık
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DEĞİRMEN BOĞAZI TABİAT PARKI
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Balıkesir-Bursa yolu üzerindeki 

Değirmenboğazı Tabiat Parkı 250 hektar bir 
alana sahiptir. 52 tür ağacın ve akarsuyun 
bulunduğu tabiat parkı piknik ve yürüyüş alanı 
olarak kullanılmaktadır. Çevre duyarlılığının 
geliştirilmesi ve açık havada boş zamanların 
değerlendirilmesi için Balıkesir halkının en 
çok tercih ettiği alanların başında gelmektedir.

İLETİŞİM
Adres: Balıkesir Bursa yolu 10. Km 
Karesi/Balıkesir Mesai : 08:00-22:00

Tel: 0266 249 84 22
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SINDIRGI HİSARALAN KAPLICALARI

 
Sındırgı ilçesine 17 km mesafede, Hisaralan Mahallesinin 3 km güneybatısında yer almaktadır. 

Bölgedeki kaplıcalar eklem ağrıları, kadın hastalıkları, romatizmal rahatsızlıklar, nevralji ve nevrite iyi 
gelmektedir. 98 derecede kaynağından çıkan kaplıca suyunun oluşturduğu travertenler görülmeye 
değer güzelliktedir. Kaplıcaların yakınında bulunan tarihi tahıl saklama ambarları mimari tekniği ve 
oymacılık işçiliğiyle görülmesi gereken yerler arasında bulunur. 



71

İLETİŞİM
Adres: Hisaralan Kaplıcaları Yolu 
10330 Sındırgı/Balıkesir Tel: 0266 541 11 11 - 10 05- 11 60
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İNÖNÜ (İNBOĞAZI) MAĞARALARI

 
Havran’ın 8 km Güneydoğusunda, Kocaçal Tepesi’nin güney yamaçlarında, İnboğazı mevkiinde 

bulunan mağaralardır. Grek-Roma dönemine ait tarihi malzemelerin de bulunduğu mağaralar 
günümüzde çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapmaktadır. Havran Barajı’nın inşasıyla mağaraların 
su altında kalması üzerine suni mağara projesi ile yarasalar için yeni bir yaşam alanı oluşturulmuştur. 
Proje sayesinde binlerce yarasanın barınma ve üreme alanı yeniden tasarlanmıştır. Tabiat-insan-
ekonomi dengesinin gözetildiği Havran Barajı ile yarasalar için  yeni bir habitat alanı     oluşturulmuştur.
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İLETİŞİM

Adres: Havran Barajı Havran/Balıkesir



KAZ DAĞI MİLLİ PARKI

      Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yer 
alan Kaz Dağları, endemik bitki türleri, florası 
ve faunası ile doğa tutkunlarının öncelikli gezi 
alanıdır. İsviçre Alpleri’nden sonra en fazla 
oksijene sahip bölgede 800 bitki türünün 
32’si endemik türdür. Kazdağı göknarı, civan 
perçemi, yabani sarımsak, yüksük otu, kekik, 
yoğurt otu, geven otu, sarıkız çayı, taşkıran 
otu, kantaron gibi türler bulunmaktadır.20.000 
hektarın üzerindeki alan şelaleleri, yürüyüş 
yolları, piknik alanları ile ziyaretçilerini 
ağırlamaktadır. 

Sütüven Şelalesi, Hasanboğuldu, 
Şahinderesi Kanyonu, Pınarbaşı, Çağlayan 
ve Hanlar piknik alanı, Mıhlı Çayı ile doğal 
ortamların en iyi korunduğu alandır. Zirvede yer 
alan Sarıkız mezarı ziyaretçilerin uğrak yeridir. 
Yörenin folkloruna ve efsanelerine konu olan 
ortamları ve doğal güzellikleri ile Milli Park alanı 
ilan edilen Kaz Dağları ziyareti öncesinde Milli 
Parklar Müdürlüğünden izin alınması ve alan 
rehberi temin edilmesi gerekmektedir.



75

İLETİŞİM
Adres: Zeytinli, Kızılkeçili, Güre 
ve Altınoluk Mahalleleri İstikameti/
Balıkesir

Mesai: 08:00-18:00

Tel: 0266 373 14 80 Lütfen randevu alınız

Web: www.kazdagi.tabiat.gov.tr
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BANDIRMA KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI

64 hektarlık alanı ile Türkiye’nin en küçük Milli Parkı olan Kuş Cenneti, Bandırma’ya 18 km 
uzaklıktaki Manyas Kuş Gölü’nün kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 
118 bitki ve 23 balık ve çeşitli sürüngen türleriyle ulusal ve uluslararası alanda biyolojik çeşitliliğe sahip 
bir milli parktır. Değişik türlerin göç yolları üzerinde bulunan Milli Park’ta küçük balaban, sığır balıkçılı, 
kara leylek, küçük ak gerdanlı ötleğen, pelikan, karabatak, turna, ördek, kaşıkçı, yalıçapkını, büyük 
akbalıkçıl, Macar ördeği, çeltikçi, puhu, kılkuyruk gibi kuşlar gözlemlenebilmektedir. Aralık ayından 
Ağustos ayına kadar farklı türlerin üreme alanı olan Milli Park, eğitim amaçlı okul gezilerine açıktır. 
Milli Park 15 Mart 1976 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından tabiatın en iyi korunduğu yerlere verilen 
‘’A’’ Sınıfı Avrupa Diplomasına sahiptir. Eğitim amaçlı gelen ziyaretçilere önce sunum ile bilgilendirme 
yapıldıktan sonra tahnitlerin bulunduğu müze gezisi yapılmakta ve ardından dürbünler verilerek 17.5 
metre yükseklikteki gözetleme kulesinden farklı kuş türlerini izleme imkanı tanınmaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Kuş Cenneti Mahallesi Kuş 
Cenneti Milli Parkı Bandırma/Balıkesir Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Tel: 0266 735 54 22 Lütfen randevu alınız

e-posta: kader.gulec@tarimorman.gov.tr
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ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE 
FİDANLIK

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, geniş bahçesi ve farklı türlerdeki bitkileri ile dikkat çekmektedir. 
Müdürlük mıntıkasındaki doğal olarak yetişen türlerde orman ağacı, ağaççık ve endemik türlerde fidan 
ve tohum üretimi gerçekleştirilir. Tohum bahçeleri, döl deneme sahaları ile gen koruma ormanlarında 
uygulanacak tohum ve ıslah çalışmalarını yürütür. Seralarda ve açık alanda fidan yetiştiriciliğini görme 
ve izleme imkanı bulunur.
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İLETİŞİM
Adres: Çayırhisar Mahallesi Bigadiç 
Yolu 8. km. 10185 Altıeylül/Balıkesir Web: www.balikesirobm.ogm.gov.tr

Tel: 0266 261 60 60 Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Faks: 0266 243 95 79 Lütfen randevu alınız
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Savaştepe’ye 9 km, Savaştepe-Soma 
yoluna 4 km mesafede Soma’ya bağlı 
Yağcıllı kırsal mahallesi yakınında bulunan 
peribacaları coğrafi açıdan Savaştepe sınırları 
içinde yer almaktadır. Dar bir alanda oluşumu 
tamamlanmış ve yeni oluşmak üzere olan 
peribacaları bulunmaktadır. Çamlık alan 
içinde görsel bir seyir zevki sunan peribacaları 
bölge halkı tarafından daha önceleri ‘Şeytan 
Minareleri’ diye adlandırılmıştır. Doğa yürüyüşü 
yapma imkanı bulunan bölge akarsuları, bitki 
örtüsü ve mesire yeri ile gözlem yapma ve 
yerinde keşfetme duygularına hitap etmektedir. 

SAVAŞTEPE PERİBACALARI
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İLETİŞİM

Adres: Yağcıllı Mahallesi Savaştepe/Balıkesir
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 TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLAR



Balıkesir-Savaştepe yolu üzerinde bulunan anıt, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Türkiye’de yapılan ilk 15 Temmuz Şehitler Anıtı’dır. 1500 metrekare alan üzerinde kurulan anıt, 
hilal, yıldız ve bayraklardan oluşur. Hilal bağımsızlığımızı, yıldız şehitlerimizi, 15 küçük bayrak 15 
Temmuzu, büyük bayrak Türk milletini, toplamda 16 bayrak ise tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil 
eder. 55 metrekarelik yıldız içinde yer alan 30 tane sarı yıldız Şehit Ömer Halisdemir’in vücudundan 
çıkan 30 kurşunu temsil eder. Hilalin iç kısmında ise 249 şehidin adı ve memleketi yazılıdır. Hilalin 
orta kısmında Ömer Halisdemir ile sağ ve solunda Balıkesirli 15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu anıt 
alanında 24 saat kesintisiz sela okunmakta olup 24 saat ziyarete açıktır.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI
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İLETİŞİM

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi Çınar Sokak 10100 Altıeylül/Balıkesir
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150 yılı aşkın tarihiyle Altınoluk Mahallesinde Papazın Konağı adıyla bilinen tarihi Abdullah 

Efendi Konağı, son dönem Osmanlı mimari üslubuyla yapılmış ve halen aktif kullanıma sahip bir 
konaktır. 

Antandros  Derneği binası olarak kullanılan konakta Antandros kazılarına ait fotoğraflar teşhir 
edilmekte, resim kursları ve sanatseverlere kültür hizmetleri verilmektedir. Konak ziyaretçilerine 
Antandros ve konakla ilgili kısa bir tanıtım yapılmaktadır. Konak bahçesinde bulunan Arkeopark’ta 
7-14 yaş grubu için kazı çalışması yaptırılmaktadır.

ABDULLAH EFENDİ KONAĞI
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İLETİŞİM
Adres: Altınoluk Mahallesi No:7 
Edremit/Balıkesir

Mesai: 09:00 12:00  13:00-17:00 
(Pazartesi günleri konak kapalıdır)

Tel: 0266 395 01 00 Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız.
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AKBAŞ ETNOGRAFYA GALERİSİ

Mustafa Kemal Paşa ve eşi 
Latife Hanım’ın Balya yolculuğu 
esnasında konakladıkları yerde ve 
bizzat onların talimatları sonucu inşa 
edilen cumhuriyet tarihimizin ilk köy 
okuludur. 1929 yılından 1991 yılına 
kadar  eğitim öğretime devam eden 
Akbaş İlkokulu, 2009’da restore 
edilerek etnografya galerisine 
dönüştürülmüştür. 

Okul odalarından üçü etnografya 
galerisi, biri eski okul galerisi ve 
biri de çok amaçlı salon olarak 
düzenlenmiştir.  Sadece yöreye 
ait tarım aletleri, dokuma, ticaret 
ve madencilik araçları, aydınlatma 
malzemeleri ile iletişim araçları 
Etnografya Galerilerinde teşhir 
edilmektedir. Ziyaretçilerini çocukluk 
yıllarına götüren Eski Okul Galerisi 
‘nde ise 1929’dan itibaren görev 
yapan öğretmenlerin fotoğrafları, o 
dönemden kalan kara tahta, masa 
ve sıralar, okuma fişleri, yoklama 
defterleri, duvar panoları, eski kitaplar 
ile kendinizi okuduğunuz ilkokulda 
hissedebileceğiniz bir ortamdır.
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İLETİŞİM
Adres: Akbaş Mahallesi Balya Yolu 
Balya/Balıkesir

Mesai: 10:00-16:00 
(Pazartesi hariç her gün açık)

Web: www.balya.bel.tr Salı’dan Pazar’a. Lütfen randevu alınız
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SINDIRGI BELEDİYESİ 
AKPINAR YAŞAM MERKEZİ
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Atıl durumda bulunan, geçici 

süre Belediye Hizmet binası olarak 
da vatandaşlara hizmet veren 
eski hal binası, Akpınar Yaşam 
Merkezi olarak düzenlenmiştir. 
Alt katında hanımeli çarşısı, el 
sanatları atölyeleri ve kadınlar 
kahvesi yer alan binanın üst 
katında ise çok amaçlı salon 
ve spor salonu bulunmaktadır. 
Yörenin el sanatlarıyla ilgili 
açılan kurslarında üretilen el işi 
ürünler burada sergilenmekte ve 
satışa sunulmaktadır. Şerif Paşa 
Meydanı’nda yer alan Sındırgı 
El Sanatları Evi’nde de bu 
ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması 
yapılmaktadır.

İLETİŞİM
Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi 
Sındırgı/Balıkesir e-posta: belediye@sindirgi.bel.tr

Tel:0266 516 11 24 Mesai: 09:00 -12:30  13:30-17:30

Fax: 0266 516 48 00 Lütfen randevu alınız

Twitter: @akpinaryasam



92

ALACA MESCİT

Kitabesi günümüze ulaşamadığı için yapım tarihi ve banisi belli olmayan cami, son onarımını 
1911’de geçirmiştir. Milli Mücadele tarihi açısından önem taşıyan cami, Balıkesir’de Kuva-yı Milliye 
Hareketinin ilk kararlarının alındığı yerdir. Balıkesirli 41 Bayrak Adam mevlit vesilesiyle Alaca Mescit’te 
toplanıp ilhakı red ve milli mücadele kararı vermişlerdir. Caminin yanındaki duvarda Milli Mücadele 
dönemi tasvir edilmiştir. 
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İLETİŞİM
Adres: Yıldırım Mahallesi Karesi/
Balıkesir

Mesai: Öğle namazından bir saat önce 
açılır, yatsı namazına kadar ziyarete 
açıktır.



94

ALİ ÇETİNKAYA İLK KURŞUN MÜZESİ

 
Burhaniye-Gömeç yolu üzerinde bulunan Karaağaç Mahallesinde eski belediye binası üst katında 

Ali Çetinkaya’ya ait eşyaların sergilendiği müzedir. Ayvalık Cephesi’nde ilk kurşunu atan Kuva-yı 
Milliye komutanı Ali Çetinkaya’ya ait üniforma ve kıyafetler, silahlar, iletişim araçları, fotoğraflar ve 
silah koleksiyonunun bulunduğu müze hafta içi mesai saatlerinde ziyarete açık olup ziyaret öncesinde 
Gömeç Belediyesi Kültür Turizm Müdürlüğü ile iletişime geçerek randevu alınması gerekmektedir.



95

İLETİŞİM
Adres: Karaağaç Mahallesi           
İzmir-Çanakkale Yolu Üzeri 10715 
Gömeç/Balıkesir

Mesai: 08:30-12:30 13:30-17:30

Tel: 0266 357 10 53 - 357 23 70 Lütfen randevu alınız

Fax: 0266 357 26 51
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ALİBEY KUDAR ETNOGRAFYA 
GALERİSİ(TAHTAKUŞLAR)

Akçay-Altınoluk yolundan 2 km içerideki 
Tahtakuşlar Mahallesinde bulunan etnografya 
galerisi, 1991 yılında Alibey  KUDAR 
tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin ilk özel köy 
müzesi özelliğine sahiptir. Başta UNESCO 
olmak üzere çok sayıda        kurum ve kuruluş 
tarafından ödüllendirilmiştir. Orta Asya’dan 
göçen Türk boylarının kültürel değerleri ile 
Şamanizm kültürüne ait objelerin sergilendiği 
etnografya galerisinde Tahtacı Türkmenleri’ne 
ait el dokuması kilimler, giyim eşyaları, Türkmen 
çadırı, hızar, takı ve tahnitler, dünyanın bir çok 
yerinden getirilen fosiller, canlı örnekleri ve 
etnografik malzemeler sergilenmektedir. 

Ayrıca Kızılderililerden Aborjinlere kadar bir 
çok etnik grup tarafından gönderilen etnografik 
eşyalar da teşhir edilmektedir. Kütüphane ve 
deniz ürünlerinin sergilendiği galeride dünyanın 
en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası 
bulunmaktadır. Müze ulusal ve uluslararası 
düzeyde sergilere de ev sahipliği yapmaktadır. 
Ancak müzenin şahsa ait olmasından dolayı 
ziyaret öncesi randevu alınması gerekmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Tahtakuşlar Mahallesi Edremit/
Balıkesir e-mail: mkudar@gmail.com

Tel: 0266 387 33 40 Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30 

Cep: 0536 627 44 33 Lütfen randevu alınız

Web: www.etnografya-galerisi.com
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ANTANDROS

  Kaz Dağı’nın güney yamacında Altınoluk 
Mahallesinin 2.5 km doğusunda Çanakkale-
Edremit karayolu üzerinde bulunur. MÖ 2000 
yıllarına uzanan tarihiyle Anadolu ve Avrupa 
tarihine ışık tutan Antandros yerleşim alanı 
sit alanı ilan edilmiş ve halen kazılar devam 
etmektedir. Antandros’tan çıkarılan eserlerin 
büyük çoğunluğu Kuva-yı Milliye müzesinde 
sergilenmektedir. Kazı alanında ise MS 
4.yüzyıla ait zeminden ısıtmalı hamam, deniz 
manzaralı mozaik döşemeli odalar (zengin 
evleri), kanalizasyon sistemi ve büyük mutfağı 
olan görkemli bir villa ile yan tarafında bir şapel 
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Villanın 800 metre 
batısında ise nekropol yer almaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Çam Mahallesi Altınoluk 
Edremit/Balıkesir e-mail: info@antandros.org 

Tel: 0266 395 04 93 Lütfen randevu alınız

Fax: 0266 395 04 93
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ARMUTALAN ETNOGRAFYA GALERİSİ

      Balıkesir’e 35 km mesafede bulunan bir Gürcü mahallesi olan Armutalan kırsal mahallesinin 
çalışkan, özverili ve değerlerine sahip çıkan halkı tarafından eski okul binasının restore edilmesiyle 
etnografya galerisi kurulmuştur. İki kattan oluşan okul binası misafir odası, yemekhanesi ve otantik 
toplantı odası ile adeta bir kültür merkezine dönüştürülmüştür. Sadece mahalleye ait tavan arası 
eşyaların toparlanması sonucu yörenin tarihine, kültürüne, ekonomik faaliyetlerine ve kaybolan 
mesleklerine ışık tutan galeri ziyarete açılmıştır. Galeride tarım, hayvancılık, dokumacılık, 
demircilik, inşaatçılık, terzilik, berberlik ve nalbantlık gibi birçok mesleğe yönelik geleneksel araçlar 
sergilenmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Armutalan Mahallesi Karesi/
Balıkesir Web: www.karesi.bel.tr

Tel: 0505 681 06 58 Lütfen randevu alınız
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Meryem Ana için yapılan kilise 1851 yılında yerinin tespit edilmesi sonucu yeniden gün yüzüne 

çıkarılmış ve 1890 yılında Ayazma olarak inşa edilmiştir. Şifalı su bulunan yer anlamına gelen Ayazma 
Hristiyanlık inancında sıkça ziyaret edilen ve şifa aranan yerler arasında gelir. 2018 yılına kadar 
farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra tahribata uğrayan Ayazma, restore edildikten sonra farklı dinlere 
mensup ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştır. Ziyaretçiler din, tarih, mimari ve alternatif tıp açısından 
önemli bir mekânı ziyaret etmiş olacaktır. 

AYVALIK AYAZMASI



103

İLETİŞİM
Adres: Gazi Kemal Paşa Mahallesi 
Merkez Hastane Caddesi 7. Sokak 
No:20 10400 Ayvalık/Balıkesir

Mesai: Pazartesi hariç her gün    
10:00-17:00 arasıdır.

e-mail: ayvalikayazma@gmail.com Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız



AYVALIK DOĞA SERGİSİ

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanında 
bulunan binada bilgisayar öğretmeni Sercan 
ÜNLÜ tarafından kurulan doğa müzesi 
sergilendiği odaya sadece Edremit Körfezi ve 
Kaz Dağlarını değil tüm dünyayı sığdırmıştır. 
Vitrinler içinde mercanlar, deniz kabukluları, 
salyangozlar, süngerler, inciler, deniz yıldızları 
ve kestaneleri, deniz kirpisi ve köpekbalığı 
yumurtası gibi bir çok su ürünü bulunmaktadır.

Farklı türlerde yumurtalar, ipek kozaları, 
fosiller, maden seti, kayaç örnekleri ve hatta 
göktaşı dahi bulunan tabiat sergisi duvarlardaki 
resimlerle gerçek nesnelerin karşılaştırılmasının 
gösterildiği belgesel tadında seyir zevki veren 
bir sergidir. Öğrenciler buradaki izlenimlerini 
Doğa-Bilim Atölyesi’nde oyun hamuru ve 
boyalarla yeniden tasarlayarak hem eğlenceli 
zaman geçirmektedirler hem de izlenimlerini 
pekiştirmektedirler.
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İLETİŞİM
Adres: Atatürk Caddesi İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Yanı No:165 Ayvalık/
Balıkesir

Mesai: Hafta içi 08:30-12:30 
13:30-17:30

Tel: 0266 312 66 50 - 312 68 25 Pazartesi’den Cuma’ya. Lütfen 
randevu alınız

Facebook: Ayvalık Doğa Müzesi
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BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ VE 
BASIN MÜZESİ

Paşa Konağı adıyla bilinen Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve içinde yer alan Basın Müzesi, 
Balıkesir’in basın-yayın ve teknolojik gelişim hayatına ışık tutmaktadır. Mimarisi ve süsleme 
karakteristiğiyle son dönem Osmanlı mimarisini yansıtan binada protokol adabına da dikkat çekilmiştir. 
2 kattan oluşan konağın alt katında basın şehitlerinin fotoğrafları, Balıkesir’de çıkarılan gazeteler, 
telefoto, mürettiphane, ilk laptop örneği, daktilo ve fotoğraf makineları yer alır. Üst katında toplantı 
salonu, kütüphane ve idare odası bulunmaktadır. Bina bahçesinde ise Intertype (harfleri satır olarak 
dizen makine) ile ofset baskı makinesi bulunmaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Karesi Mahallesi Kaya Sokak 
No:8/A Basın Müzesi Medya Merkezi 
Paşa Konağı) Karesi/Balıkesir

e-mail: 
balikesirgazetecilercemiyeti@gmail.com

Tel: 0266 239 20 10 Mesai: Salı ve Perşembe günleri 14:00 
ile 16:00 arasıdır.

Fax: 0266 239 20 10 Lütfen randevu alınız

Web: bgc.balikesir.gen.tr
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BALIKESİR İL EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ

Balıkesir Anadolu Lisesi içinde İl Eğitim Tarihi Müzesi 20 Aralık 2017’de ziyarete açılmıştır. İl 
Eğitim Tarihi Müzesi düzenli olarak öğrenci ziyaretlerine açık olup eğitim amaçlı yazılı ve görsel 
zenginlikleriyle geçmişimizi aydınlatan bir ışık ve geleceğe yön verebilecek bir sembol olarak hizmet 
vermektedir.  Balıkesir il genelinde bulunan okullardan arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, 
kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video, film, film şeridi, dia, atölye ve laboratuvar 
malzemeleri mobilyalar, forma ve flamalar eğitim araç ve gereçleri, geçmiş yıllara ait ders kitapları 
gibi materyallerin toplanması ile Eğitim tarihimize ışık tutan müzede, ders araç gereçleri, fotoğraflar, 
bulunmaktadır. 
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İLETİŞİM
Adres:  Dumlupınar Mahallesi Örnek 
Sokak No:1 Web: www.balikesirlisesi.meb.k12.tr

Tel: 0266 241 13 23 Mesai: 09:00-17:00

Fax: 0266 249 00 39 Lütfen randevu alınız
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BALIKESİR TREN GARI

     Balıkesir’in en önemli simgelerinden olan tarihi tren garı 1870 yılında tipik Fransız istasyonu 
şeklinde inşa edilmiştir. Yolcu binası ve yönetim binalarından oluşur. Daha çok ilköğretim çağındaki 
öğrenciler tarafından ziyaret edilen gar binası ile çevresindeki lokomotifler ve demiryolu araçları 
dikkat çekmektedir. Küçük ziyaretçilere gar yönetimi tarafından küçük demiryolu aracı ile kısa bir 
yolculuk yaptırılmakta ve demiryolu ulaşımı hakkında bilgiler verilmektedir.
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İLETİŞİM
Adres: Gümüşçeşme Mahallesi Vasıf 
Çınar Caddesi 10040 Altıeylül/Balıkesir Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Tel: 0266 241 07 21 Lütfen randevu alınız

Fax: 0266 241 07 74
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BALIKESİR ULUSAL FOTOĞRAF MÜZESİ

150 yıllık tarihi bina restore edilerek 2006 yılında Türkiye’de ilk fotoğraf müzesi olarak hizmete 
girmiştir. İki kat ve 200 metrekare kapalı alandan oluşan fotoğraf müzesi çeşitli sergilere ev sahipliği 
yaptığı gibi geçmişten geleceğe uzanan Balıkesir fotoğraflarının da teşhir edildiği yerdir. Giriş 
katında fotoğraf makine ve materyalleri ile fotoğraf sergisi yer almaktadır. Üst katında ise tarihi sergi 
salonu, makine teknolojisi, ekipmanlar, karanlık oda vitrini ile restorasyon buluntuları yer almaktadır. 
Restorasyon bulguları içinde Çanakkale Savaşı’na katılan öğrencilerden kalan objelerin sergilendiği 
bölüm dikkat çekmektedir.
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İLETİŞİM
Adres: Dumlupınar Mahallesi Ulus 
Sokak No:5 Karesi/Balıkesir Facebook: Basaf Balıkesir

Tel: 0266 249 11 49 e-mail: basaf1999@gmail.com

Fax: 0266 738 00 86 
Mesai: Salı, Çarşamba, Perşembe, 
Cumartesi günleri 14:00 ile 18:00 
arasında açıktır.

Web: fotografmuzesi.org Lütfen randevu alınız
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvar ve Balıkesir Meslek 
Edindirme Kursları (BALMEK) kapsamında Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinde eğitim 
verilmektedir. TSM dalında keman, ud, ney ve piyano; THM dalında bağlama ve kaval; KBM alanında 
keman, gitar, piyano ve yan flüt enstrümanları öğretilmektedir. Resim, el sanatları ve mehter kursları 
da faaliyetler arasındadır. Düzenlenen kurslar sonunda sergi ve gösteri etkinlikleri düzenlenmektedir. 
Farklı ilçelerde 21 tane kurs merkezi bulunur. Bandırma’da otizm ve down sendromlu çocuklara sanat 
eğitimi verilmektedir. Burhaniye BAÇEM’de tıbbi-aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursu ve laboratuvarı 
bulunur. Merkez veya ilçelerdeki kurs merkezlerini ziyaret etmek için Beyaz Masa’ya başvurulduğunda 
araç temini konusunda yardımcı olunmaktadır.

BALIKESİR YAYGIN EĞİTİM VE 
KONSERVATUVAR
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İLETİŞİM
Adres: Paşaalanı Mahallesi Sıtkı 
Yırcalı Caddesi 10020 Karesi/Balıkesir instagram: konservatuvar_balmek

Tel: 0266 228 05 70 Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Faks: 0266 228 06 60 Lütfen randevu alınız

balikesir.bel.tr/belediyekonservatuarı
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BANDIRMA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Ziraat Bahçesi olarak da bilinen Atatürk Parkı’nın yanında yer alan müze Frig, Pers, Bizans ve 
Roma dönemlerine ait buluntulardan oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir. Kyzikos antik kenti ve 
Daskyleion ören yeri kazılarında ortaya çıkan Anadolu-Pers sanatının özelliklerini taşıyan yazıtlar, 
mezar stelleri, keramik kaplar ve mimari unsurların teşhir edildiği müze, arkeolojik ve etnografik 
eserlerle kentin geçmişinin aydınlatılmasına ışık tutmaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Paşakent Mahallesi Ziraat 
Bahçesi Yolu Sokak No:101 Bandırma/
Balıkesir

e-posta: 
bandirmaarkeoloji@kultur.gov.tr

Tel: 0266 715 41 38 Twitter: Bandırma Müzesi/Twitter.com

Faks: 0266 714 82 71 Mesai: 08:00-12:00   13:00-17:00 
(Pazartesi haricinde her gün açıktır.)

Facebook: 
Bandırma Müzesi/Facebook.com

Salı’dan Cuma’ya. Lütfen randevu 
alınız
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Bigadiç Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren müze ve kültür evi, belediye ve kaymakamlık 
tarafından düzenlenerek Bigadiç tarih ve kültür yaşamına hizmet etmesi için faaliyete geçirilmiştir. İki 
kattan oluşan müze ve kültür evinin birinci katında; I. Dünya Savaşı şehitleri listesi, Kuva-yı Milliye 
fotoğrafları, Atatürk fotoğrafları, İlk hava şehidi Yüzbaşı Fethi Bey Köşesi, Bigadiç fotoğrafları ve 
kitapları, Madenci ve marangoz malzemeleri ile bor madeni işleme aşamaları görselleri bulunur. 
İkinci katta ise etnografik eserler, arkeolojik eserler, geleneksel tarım aletleri, dokuma tezgahı ve 
fotoğraf makineları koleksiyonu bulunmaktadır.  

BİGADİÇ MÜZESİ VE KÜLTÜR EVİ



119

İLETİŞİM
Adres: Servi Mahallesi Hitay Caddesi 
Hükümet Meydanı 10440 Bigadiç/
Balıkesir

Mesai: 08:00-12:00 13:00-17:00 
(Pazar ve Pazartesi kapalıdır)

Tel: 0266 614 12 09 Pazartesi’den Cuma’ya. Lütfen 
randevu alınız
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Kendine özgü yapısıyla her yaş grubunun ilgiyle ziyaret edeceği mutlaka görülmeye değer olan 
müze 2010 yılında açılmıştır. Köy yaşamı ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekler hareketli biçimde ve 
ses efektleriyle birlikte teşhir edilmiştir. 

Müzede doldurulmuş hareketli hayvanların yanı sıra dokumacılık, kerestecilik, değirmencilik, 
demircilik, terzilik, çiftçilik meslekleri ile buna benzer bir çok etnografik nesne hareketli biçimde 
gösterilmektedir. 10 dönümlük alan üzerindeki müze bahçesinde zeytinyağı pres ve taş baskı takımı, 
kağnılar, Madra Dağı’ndan getirilen tarihi ağaç, havuzu, bahçedeki hayvanları ve hediyelik eşya 
bölümü ile tam teşekküllü bir kompleks halindedir.

BİZİMKÖY HAREKETLİ ETNOGRAFYA 
GALERİSİ
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İLETİŞİM
Adres: Sesli ve Hareketli Etnografya 
Galerisi İzmir Yolu Üzeri Levi’s Karşısı 
Beksan Tesisleri Yanı Burhaniye/
Balıkesir

Web: bizimkoymuze.com

Tel: 0266 412 00 52 
Cep: 0532 647 02 81 (Nurdaş YILMAZ) Mesai: Her gün 08:00-23:00 
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DEVRİM ERBİL ÇAĞDAŞ SANATLAR 
MÜZESİ VE KENT ARŞİVİ

Elektrik ve Su-Otobüs İşletmesi 
eski binası 2004 yılında restore 
edilerek Devrim Erbil Çağdaş 
Sanatlar Müzesi adını almıştır. Üç 
kattan oluşan binanın ilk iki katı 
Çağdaş Sanatlar Müzesi olarak, 
üçüncü katı ise Kent arşivi olarak 
kullanılır. Müzede Prof. Devrim 
Erbil’in çalışmalarının yanında 
önemli yerli ve yabancı sanatçıların 
eserlerinden oluşan koleksiyonlar 
şehirde sanat severlere hizmet 
vermektedir. 

Düzenli aralıklarla ünlü 
ressamlara ait eserlerin sergilendiği 
müze, şehrin kültürel hayatına 
önemli katkı sağlamaktadır. Yaşayan 
bir sanatçı adına açılan müze, 
Türkiye’de ve dünyada eşine ender 
rastlanan bir örnektir. Üçüncü katta 
yer alan Balıkesir Kent Arşivi, kentin 
tarihi geçmişi, sosyal örgütlenmesi, 
ekonomik, coğrafi ve kültürel 
yapısıyla ilgili bilgi içeren kitap, 
gazete, tez, video, belge ve fotoğraf 
gibi çeşitli materyallerin koruma 
altına alındığı ve araştırmacıların 
hizmetine sunulduğu arşivdir. 
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İLETİŞİM
Adres:  Gazi Bulvarı Devrim Erbil 
Çağdaş Sanatlar Müzesi No:47 Karesi/
Balıkesir

e-posta: kentarsivi@balikesir.bel.tr

Tel: 0266 239 15 10 
     (dahili 1250-51-52) Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

Faks: 0266 249 43 99 Lütfen randevu alınız
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EDREMİT A. SIDIKA ERKE MÜZESİ
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556 metrekarelik arsa içinde 400 
metrekare kapalı alana sahip müze 
Rodos bezemeli bahçe döşemesi ile 
ziyaretçileri karşılamaktadır. Bahçede 
lahit, arkeolojik objeler ve geleneksel 
mutfak bulunur. 2 kattan oluşan 
müzenin alt katında Atatürk ve Kuva-
yı Milliye Odası, Atatürk’ün Edremit 
ziyaretinden fotoğraflar, Edremit 
fotoğrafları, ve silahlar bulunur. Üst 
katında ise Gelin odası, Baş oda, 
Sarnişin ve Sofa bulunur. Edremitli bir 
iş adamı tarafından 1930’lu yıllarda 
dünyada ilk olarak üretilen bilyeli 
gazoz şişeleri müzenin en dikkat 
çeken objelerindendir. Yöresel araç 
gereçlerin ve etnografik eserlerin 
sergilendiği müzede Roma, Bizans 
ve Osmanlı döneminden günümüze 
şehrin tarihine ışık tutulmaktadır.

İLETİŞİM
Adres: Azarbaycan Bulvarı Park Arkası 
Hüsnü Elçin Yıldırım Sokağı No:6 
Edremit/Balıkesir

e-posta: 
edremitsidikaerkemuze@gmail.com

Tel: 0266 374 17 18 Mesai: 09:00-12:00  13:00-17:00 
(Pazartesi günleri kapalıdır)

Faks: 0266 374 17 18 Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız

Facebook: Edremit Sidika Erke Müzesi
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EVREN ERTÜR TARİHİ ZEYTİNYAĞI 
ALETLERİ MÜZESİ

Müze Edremit-Akçay karayolu üzerinde Ertürler Zeytinyağı Fabrikasının yanında 250 metrekarelik 
alanda yer alır. Müze binası ERTÜR ailesi tarafından aslına uygun biçimde eski tuğlalardan restore 
edilmiştir. Eski çağlardan günümüze kadar zeytinyağı üretiminde faydalanılan alet ve ekipmanlar 
tarihsel bir harmoni içinde sıralanmıştır. İnsan gücüyle geleneksel zeytin sıkma araçlarından hayvan 
gücüyle zeytin sıkma araçlarına, sulu baskı yönteminden buhar gücüyle üretime kadar geçen 
tarihi süreci, teknolojik gelişmeleri ve basit makinelerin işleyişlerini yerinde görmek için mutlaka 
ziyaret edilmesi gereken bir müzedir. Müzenin yan tarafında bulunan kontinü zeytin sıkma tesisi 
tarihsel gezinin son durağıdır. Ancak şahsa ait olmasından dolayı ziyaret öncesi randevu alınması 
gerekmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Sabit Ertür Gıda ve Yağ Sanayii 
Kuruçay Mevkii Zeytinli Mahallesi 
Edremit/Balıkesir

Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30 
(Cumartesi, Pazar kapalıdır)

Tel: 0266 392 13 46-47 Pazartesi’den Cuma’ya.Lütfen randevu 
alınız

Web: info@sabitertur.com.tr
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GÖNEN MOZAİK VE AÇIK HAVA 
MÜZESİ

 
Gönen Termal Tesislerinin yanında yer alan mozaik müzesi MS. 5. ve 6. yüzyıla ait olan bir 

kilisenin taban mozaiğinden oluşur. Yuvarlak bir madalyon içinde altı satırlık Yunanca yazı içeren 
mozaik Bizans ve Roma sanatının en dikkat çeken örneklerindendir. Açık hava müzesinde Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taş eserler bulunmaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Malkoç Mahallesi Yurt Sokak 
No:1 10900 Gönen/Balıkesir

Mesai: Yaz dönemi: 09:00-19:00
             Kış dönemi: 08:00-17:00



HAVRAN KENT MÜZESİ

Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından 
1912 yılında 1900 metrekarelik alanda 3 kat 
halinde yaptırılan bina, şehirde Hocazade 
Konağı diye bilinmektedir. 13 oda, 2 mutfak, 
2 tuvalet ve 1 hamamdan oluşan konak 8 
Eylül 2017’de Havran Kent Müzesi olarak 
ziyaretçilere kapılarını açmıştır. İlimiz 
genelinde Kent Müzesi ünvanına sahip tek 
müzedir. Havran’ın geçmişi ile geleceği 
arasında köprü vazifesi niteliği taşıyan 
müzede Antik Çağdan Roma, Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemine uzanan kronolojik bir 
anlatım esas alınmıştır. Müzede ilçenin tarihi, 
kültürü, sanayi ve ekonomik zenginliği ile 
sosyal yaşamı anlatılmıştır.

Tarihi objeler, etnografik eşyalar, otantik 
malzemeler ve siyah beyaz fotoğraflarla 
ilçenin geçmişine ışık tutulmuştur. Eski Havran 
sokaklarında dolaşma hissi veren zemin katta 
hamam ve Havran’ın unutulmaya yüz tutmuş 
meslekleriyle ilgili dükkanlar dikkat çekmektedir. 
1.katta ilçenin tarihçesinin anlatımı, tarım araçları 
ve etnografik eserler dikkat çekmektedir. 2.katta 
Koca Seyit balmumu, silahlar, yöresel mutfak 
malzemeleri, binanın bağışçılarına ait bilgiler ile 
Basın Odası dikkat çekmektedir. Binanın eski 
ve odaların küçük olması nedeniyle randevu ile 
ziyaret edilmesi gerekmektedir.
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İLETİŞİM
Adres: Camikebir Mahallesi 
Dumlupınar Caddesi No:3 Havran/
Balıkesir

Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30 
(Pazartesi kapalıdır)

Tel: 0266 432 10 35-02 Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız

Web: www.havran.bel.tr
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HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ

 200 yatak kapasiteli kurum, ilimizin en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır. Sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma açısından her yaş grubuna hitap eden kurum, çocuklar, gençler ile yaşlıların samimi 
ortamlarda bulunmalarına, bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmelerine zemin hazırlamaktadır. 
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İLETİŞİM
Adres: Adnan Menderes Mahallesi 
150. Sokak No:4-2 Karesi/Balıkesir

e-posta: 
balikesir.hybrm@ailevecalisma.gov.tr

Tel: 0266 224 24 00-01-02-03 Twitter: https://twitter.com/blk_huzurevi

Faks: 0266 224 68 01 Mesai: 08:30-12:30  13:30-17:30

Facebook: Balıkesir Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkez Lütfen randevu alınız
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KARESİ TÜRBESİ

Karesi Beyliği’nin kurucusu Karesi Bey’in naaşının bulunduğu türbedir. Türbede bulunan diğer 
beş sandukanın aile bireylerine ait olduğu düşünülmektedir. 14. yüzyılda inşa edilen türbe 1897 
depreminden sonra Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından yeniden tamir edilmiştir. Kuruluş dönemi 
Osmanlı mimarisi hakkında bilg edinmemizi sağlayan türbe 1922 yılında Belediye Reisi Hayreddin 
Bey tarafından bugünkü şekliyle yeniden yaptırılmıştır.
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İLETİŞİM

Adres: Karesi Mahallesi (Paşa Camii yanı)  Karesi/Balıkesir
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İvrindi ilçe merkezine 14 km mesafede bulunan Kayapa mahallesinde kaybolmaya yüz tutan 

mesleklerden birisi olan çömlekçilik mesleği geleneksel olarak yürütülmektedir. Mahalle çevresinden 
elde edilen toprağın yoğurularak çömlekçi çarkında şekillendirilmesi sonucu imal edilen ürünler 
800 derecelik fırında pişirilmektedir. Çömlek ustası tarafından ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 
çeşitlendirilen ürünler ham veya mamul olarak üretilmektedir. Çömlek yapım aşamaları gelen 
ziyaretçiler tarafından izlenebildiği gibi kilden çamuru şekillendirmek isteyenlere de kendi çömleklerini 
imal etme imkanı verilmektedir. Kaybolmak üzere olan bu mesleğin son temsilcilerinden olan Ahmet 
TOSUN usta, mahalle meydanındaki küçük atölyesinde imal ettiği ürünlerini atölye bitişiğinde bulunan 
dükkanında satışa sunmaktadır.  

KAYAPA ÇÖMLEKLERİ



137

İLETİŞİM
Adres: Kayapa Mahallesi İvrindi/
Balıkesir

Mesai: Telefonla randevu alındığında 
açık olacaktır.

Tel: 0536 898 05 87



KEPSUT ZİRAAT MEKTEBİ

1915 yılında Çiftlik Mektebi olarak inşa 
edilen bu yapı , Türkiye’nin ilk ziraat mektebi 
olma özelliğine sahiptir. Kepsut Ziraat Mektebi 
arazisi, fidanlıkları, laboratuvarları, tarım 
araçları, ahırı ve rasathanesiyle tam teşekküllü 
bir yapıya sahiptir.

Cumhuriyet döneminde tarımın geliştirilmesi 
amacıyla kurulmasına rağmen 1928’ de 
kapatılmış, araçları Bursa’ya gönderilmiş ve 
uzun süre askeri bina olarak kullanılmıştır. 
Arazi şu an piknik ve mesire yeri olarak,  tarihi 
görüntüsüyle fotoğraf sanatçılarının çekim alanı 
olarak kullanılmaktadır. Yapının restorasyonu 
tamamlandıktan sonra Kepsut turizmine önemli 
bir katkı sağlaması beklenmektedir.
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İLETİŞİM

Adres: Kepsut-Recepköy yolu üzeri Kepsut/Balıkesir
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KİRAZLI MANASTIRI

1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen yapı içinde Meryem Ana ikonası nedeniyle Ortodoks 
Hristiyanların önemli ziyaret yerlerinden birisi haline gelmiştir. Daha sonraları kullanılamaz hale gelen 
manastır, etrafındaki ormanlık alan, akarsu ve doğası ile doğa, din, tarih ve fotoğrafçılık meraklılarının 
ilgiyle ziyaret edecekleri bir kalıntıdır. 
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İLETİŞİM

Adres: Ballıpınar Mahallesi 10500 Erdek/Balıkesir
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KOCA SEYİT ANITI

Seyit Onbaşı’nın hayatını geçirdiği Koca Seyit Mahallesi, Havran ilçe merkezine 12 km 
mesafede bulunur. Koca Seyit Anıtı, Seyit Onbaşı’nın kabrinin yakınında bulunan 4 dönümlük alan 
üzerine kurulmuştur. Anıt alanı içinde Koca Seyit heykeli, Atatürk heykeli, anıt, müze ve savaş topu 
yer almaktadır. Müze salonunda Havran kitapları, eski Havran fotoğrafları ile Çanakkale Savaşı’ndan 
kalan objeler teşhir edilmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Kocaseyit Mahallesi 10560 
Havran/Balıkesir Mesai: 08:30 -12:30 13:30-17:30
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KUVA-YI MİLLİYE ANITI

Kuvayı Milliyecilerin silahlı mücadele kararı aldıkları yerde bulunan Kuva-yı Milliye anıtı şehrimizin 
en önemli simgelerinden birisi haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Balıkesir’in kahramanlığını tasvir 
eden anıt, taç şeklinde yapılmış ve üzerinde rölyefler bulunur. Edremit yolu üzerinde bulunan anıt ve 
çevresindeki park alanı ziyaret ve dinlenme alanı haline gelmiştir. Milli bayramlarda ziyaretçi akınına 
uğrayan anıt alanı, milli birlik, beraberlik ve tarih bilincini geliştirmede önemli bir yere sahiptir.
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İLETİŞİM

Adres: Adnan Menderes Mahallesi Edremit Yolu Karesi/Balıkesir
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KUVA-YI MİLLİYE MÜZESİ

         Karesi Sancağı Defterdarı Girid-i Zade Mehmet Paşa’nın konağı olarak 1840 yılında inşa 
edilen bina, İzmir’in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919’da Balıkesirlilerin toplanıp silahlı mücadele 
kararı aldığı ve Kuva-yı Milliye ruhunun ortaya çıktığı yerdir. Bu dönemden itibaren Karargah olarak 
kullanılan bina, 6 Şubat 1923’te Mustafa Kemal’in Balıkesir’e ilk gelişinde konakladığı yerdir. 1947-
1988 arasında belediye hizmet binası olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek 6 Eylül 1996 yılında 
Kuva-yı Milliye Müzesi’ne dönüştürülmüştür. İki kattan oluşan müzenin Milli Mücadele’ye ışık tutan 
120 metrekarelik alt katında Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım’ın balmumu heykellerinin bulunduğu 
Atatürk Odası, Balıkesir’de toplanan beş kongrenin kararları, 41 Bayrak Adam’ın aldıkları yazılı 
kararlar ve bu kahramanların fotoğrafları, özel eşyaları ile Atatürk’ün Balıkesir’de çekilmiş fotoğrafları 
bulunur. Müzenin ikinci katında ise ilimizde bulunan Adramytteion, Antandros, Kyzikos ve Daskyleion 
antik kent isimlerinin verildiği teşhir salonlarında Balıkesir’in tarih öncesi dönemlerinden günümüze 
kadar devam   eden binlerce yıllık tarihine ışık tutan arkeolojik ve etnografik eserler kronolojik sırayla 
sergilenmektedir.  
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İLETİŞİM
Adres: Anafartalar Caddesi No:58 
10100  Karesi/Balıkesir

e-posta: kuvayimilliyemuzesi@kultur.
gov.tr

Tel: 0266 243 31 81

Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30 
(Pazartesi kapalıdır) Müze girişi 
ücretsiz olup dini bayramların birinci 
günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Faks: 0266 245 30 27 Lütfen randevu alınız
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18.yüzyılda inşa edilen tarihi bina zaman zaman farklı amaçlarla kullanıldıktan sonra 1980’den 
itibaren Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek 2007’de müzeye dönüştürülmüştür. 
Müze, Kuvayı Milliye, Etnografya ve Arkeoloji bölümlerinden oluşur. Arkeoloji bölümünde Bizans ve 
Roma dönemine ait eserler ile Antandros, Kzikos, Daskleion ve Adramytteion kazılarına ait bulgular 
yer alır. Kuva-yı Milliye bölümünde Kuva-yı Milliyecilerin fotoğrafları, belgeleri, mektupları, silahları 
ve eşyaları ile Nutuk’un ilk baskısı bulunmaktadır. Etnografya bölümünde ise yöresel kıyafetler, 
geleneksel ev düzeni, mutfak araçları, fotoğraf makineleri, el yazması eserler ve ilk radyolardan bir 
örnek bulunmaktadır.

KUVA-YI MİLLİYE KÜLTÜR MÜZESİ
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İLETİŞİM
Adres: Koca Cami Mahallesi Aşağı 
Çarşı Caddesi Fidanlık Sokak No:25 
Burhaniye/Balıkesir

Mesai: 08:30-17:30 (Pazar günleri 
kapalıdır)

Tel: 0266 412 10 21 Pazartesi’den Cumartesi’ye. Lütfen 
randevu alınız
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KÜÇÜKKÖY KENT MÜZESİ

Eski bir Rum köyü olan Küçükköy Mahallesi, tarihi taş evleri ile Balkan kültürünü yaşatan, 
mübadele yıllarını anımsatan bir yapıya sahiptir. Cami bahçesinde bulunan tarihi okul binasında 
mahalle halkı tarafından açılan etnografik objelerin teşhir edildiği kent müzesi, mahalle halkının 
Büyük Balkan Göçünde yaşadığı acıları ve hüzünlü anıları günümüze taşıyarak gelecek kuşakları 
aydınlatmaktadır. Müzede yöresel kıyafetler, daktilolar, eski paralar, el işi işlemeler ve Balkan 
kültüründen esinlenilerek yapılan araç gereçler duvar panoları ile desteklenerek anlatılmıştır.
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İLETİŞİM

Adres: Küçükköy Mahallesi Ayvalık/Balıkesir
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Marmara kıyılarında Kapıdağ Yarımadası’nın karayla birleştiği yerin kuzeyinde kurulu antik İyon yerleşim 
alanının tarihi MÖ 5-6 bin yıllarına kadar uzanır. Yöre, Belkıs veya Balkız olarak da bilinir. Dünyanın 8. 
harikası olarak nitelendirilen Hadrian Tapınağı ve Kyzikos Amfi tiyatrosu kalıntıları burada bulunmaktadır. 
20.000 seyirci kapasiteli tiyatronun arkeologlar tarafından tamamen ortaya çıkarılması ve restorasyonu 
gerekmektedir. Kyzikos’tan günümüze ulaşan mimari kalıntılar: Hadrian Tapınağı, Amfi tiyatro, Bluterion, 
Apoolonis adına yaptırılan tapınak, Kirazlı Yayla Manastırı ve Palata Çeşmesi’dir.

KYZİKOS(BELKIS) ANTİK KENTİ
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İLETİŞİM
Adres: Bandırma-Erdek Karayolu 9.km 
Düzler Mevkii-Balıkesir

e-posta: 
bandirmaarkeoloji@kultur.gov.tr

Tel: 0266 715 41 38 Mesai: 08:00-12:00  13:00-17:00 
(Pazartesi haricinde her gün açıktır.)

Faks: 0266 714 82 71 Salı’dan Cuma’ya. Lütfen randevu 
alınız

Twitter: Bandırma Müzesi/Twitter.com Web: www.kyzikos.net

Marmara kıyılarında Kapıdağ Yarımadası’nın karayla birleştiği yerin kuzeyinde kurulu antik İyon yerleşim 
alanının tarihi MÖ 5-6 bin yıllarına kadar uzanır. Yöre, Belkıs veya Balkız olarak da bilinir. Dünyanın 8. 
harikası olarak nitelendirilen Hadrian Tapınağı ve Kyzikos Amfi tiyatrosu kalıntıları burada bulunmaktadır. 
20.000 seyirci kapasiteli tiyatronun arkeologlar tarafından tamamen ortaya çıkarılması ve restorasyonu 
gerekmektedir. Kyzikos’tan günümüze ulaşan mimari kalıntılar: Hadrian Tapınağı, Amfi tiyatro, Bluterion, 
Apoolonis adına yaptırılan tapınak, Kirazlı Yayla Manastırı ve Palata Çeşmesi’dir.
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 MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü, bölgesindeki madencilik işlemlerini organize etmek 

amacıyla kurulmuştur. Doğa tarihi müzeleri, geniş halk kitlelerine doğayı gerçekleriyle tanıtmak, doğa 
buluntularını örneklerle sergilemek ve tabiat sevgisini aşılamak amacını taşırlar. Bu amaçla Marmara 
Bölgesi ve Balıkesir’in çeşitli yerlerinde bulunan mineraller, süs taşları ve kayaç örnekleri kurum sergi 
salonunda teşhir edilmektedir.

MTA ve Tabiat Müzesi
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İLETİŞİM
Adres: Bandırma-Erdek Karayolu 9.km 
Düzler Mevkii-Balıkesir e-posta: b.kesir@mta.gov.tr

Tel: 0266 231 14 27 (dahili 6238) Mesai: 08:30-12:30   13:30-17:30

Faks: 0266 231 14 30 Pazartesi’den Cuma’ya. Lütfen 
randevu alınız
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MUTASARRIF ÖMER ALİ BEY YAZMA 
ESERLER KÜTÜPHANESİ

1901 yılında Sultan Abdulhamit 
Han’ın onayı ile Hamidiye 
Kütüphanesi adıyla kurulan tarihi 
binada faaliyet gösteren el yazması 
eserler kütüphanesinde 2750’si el 
yazması olmak üzere toplam 12130 
eser bulunmaktadır. Ülkemizde 
14 ilde 18 tane bulunan yazma 
eserler kütüphanesi daha çok 
akademisyenlere ve akademik 
çalışmalara kapılarını açmaktadır. 
Gezip görme ve bilgi alma amaçlı 
ziyaretlere de açık olan kütüphanede 
ilk Osmanlı matbaasında basılan 
Vankulu Lügati’nin ilk basılı örneği 
burada bulunmaktadır. 

Bunun yanında Osmanlıca 
mektupların, beratların, kitapların 
ve notların bulunduğu teşhir salonu 
bulunur. Kuva-yı Milliye Müzesi ve 
Saat Kulesi ile bir bütünlük gösteren 
yapılar art arda sıralanmıştır. Bina 
gerek tarihi dokusuyla gerekse içinde 
barındırdığı eserlerle ziyaretçilerine 
tarihe yolculuk yapma imkanı 
vermektedir.
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İLETİŞİM
Adres: Dumlupınar Mahallesi Ali 
Hikmet Paşa Caddesi No:6 Karesi/
Balıkesir

Mesai: 09:00-12:30  13:00-17:30

Tel: 0266 243 31 82 Lütfen randevu alınız

Faks: 0266 243 31 80 omeralibey@yek.gov.tr 
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MUTLUKÖY ETNOGRAFYA GALERİSİ
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Ayvalık Mutluköy Mahallesinde 

muhtar ve köylülerin girişimleri 
sonucu tavan arası araç gereçlerin 
ve arazide bulunan objelerin bir 
araya getirilmesiyle etnografya 
galerisi oluşturulmuştur. Yöre 
halkı, atalarından kalan tarımsal 
araçları, çanak, çömlek ve eski 
kıyafetleri geleceğe taşıyarak 
genç nesiller tarafından bilinmesi 
için sergilemektedir. Bölgenin 
100 yıllık yakın tarihini yansıtan 
galeride 3000 parçanın üzerinde 
obje bulunmaktadır. Mahallede 
yer alan küçük hayvanat bahçesi, 
köy kahvaltı salonları ve belli 
dönemlerde düzenlenen şenlikler 
yöre turizmine katkı sağlamaktadır.

İLETİŞİM

Adres: Mutluköy mahallesi Ayvalık Mesai:09:00-17:00
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RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ 

Alibey Adası’nda Rum Ortodoks cemaat tarafından 1873 yılında Metropol Kilisesi olarak 
Neoklasik üslupta bazilika tipinde dikdörtgen planlı inşa edilen bina 2011’de restore edildikten sonra 
31 Mayıs 2014 tarihinde Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sanayi Devrimi 
ve sonrasındaki objelerin ve maketlerinin teşhir edildiği müzede antika otomobil modelleri, deniz 
ve karayolu ulaşım araçları modelleri, farklı ülkelerin gemi modelleri, iletişim araçları, saatler, tıbbi 
araç modelleri, eczacılık malzemeleri modelleri, mutfak araçları modelleri ile fotoğraf makineleri ve 
kameralar bulunmaktadır. Ara katta ise minyatürler, teneke ve ahşap oyuncaklar sergilenmektedir. 
Müzede 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri için Müze Eğitim Semineri verilerek farklı etkinlikler yapılmakta 
ve öğrencilerde müze kültürünün gelişimine katkı sağlanmaktadır. Eğitim seminerlerine katılan 
öğrenci gruplarından müze ve eğitim ücreti alınmamaktadır.  Oyuncak Müzesi adıyla da bilinen müze 
her yaştan ziyaretçinin ilgiyle ve çocukluk yıllarını anımsayarak saatlerce dolaşıp ayrılmak istemediği 
müzelerin başında gelmektedir. Müzenin yakınında bulunan Harvard-Koç Üniversitesi Sevgi-Doğan 
Gönül Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü’nde bulunan atölyede müze izlenimleriyle ilgili sanatsal 
çalışmalar yapılabilmektedir. Müze yetkilileri öğretmenlerin burada derslerini işleyebileceklerini 
belirterek bundan mutluluk duyacaklarını ifade etmişlerdir.
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İLETİŞİM
Adres: Namık Kemal Mahallesi Şeref 
Sokak No:6A Alibey Adası (Cunda) 
10400 Ayvalık/Balıkesir

Mesai: 21 EKİM-14 NİSAN 10:00-17:00 
15 NİSAN-20 EKİM  10:00-19:00  
(Pazartesi günleri kapalıdır)

Tel: 0266 327 27 34, 327 27 64 Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız

Fax: 0266 327 27 74 infomuzecunda@rmk-museum.org.tr
www.rmk-museum.org.tr
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SAAT KULESİ

 
1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından İstanbul Galata Kulesi’nin benzeri olarak silindir 

şeklinde yapılmıştır. 1897 depreminde yıkıldıktan sonra Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından beyaz 
kesme taş ile dört köşeli ve kabartmalarla süslenerek yapılmıştır. En üst kat kubbe ile örtülmüş ve 
büyük bir çan eklenmiştir. Altındaki katta ise şehrin dört bir yanına bakan saat konulmuştur.  Son 
dönem Osmanlı mimari tarzını ve şehir kültürünü yansıtan Saat Kulesi, Balıkesir’de Koca saat adıyla 
bilinir.
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İLETİŞİM

Adres: Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi 10100 Karesi/Balıkesir
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SARAYLAR AÇIK HAVA MÜZESİ

Roma ve Bizans dönemlerinde yapılan 
mimari eserlerin mermer ihtiyacının temin 
edildiği yer Marmara Adası’dır. Türkiye’nin en 
önemli mermer rezervlerine sahip Marmara 
Adası’ndaki Saraylar Açık Hava Müzesi, 
tamamlanamamış veya yapım aşamasında 
hasar görmüş çok sayıda heykelden 
oluşmaktadır. Belediye tarafından heykellerin 
biraraya toplanmasıyla ziyarete açılmıştır
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İLETİŞİM

Adres: Saraylar Mahallesi 10360 Marmara/Balıkesir
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SARIKIZ KAZDAĞI ETNOGRAFYA 
GALERİSİ

Zeytinyağı fabrikasından dönüştürülen etnografya 
galerisi, 300 metrekare kapalı alan, 2 galeri, hediyelik 
eşya dükkanı ve 50 kişilik konferans salonundan oluşur. 
8 dakikalık bölge tanıtım filminin izlenmesinin ardından 
müzenin gezilmesi faydalı olacaktır. Müzede arkeolojik 
objeler, yöresel araç gereçler, eski endüstriyel aletler, 
yöreye ait eski fotoğraflar ve Mustafa Kemal’in Edremit 
gezisine ait fotoğraflar ile Atatürk balmumu heykeli 
bulunur. İz bırakan değerler köşesinde Sabahattin Ali, 
Tuncel Kurtiz, Havranlı Koca Seyit, Şair Mustafa Seyit 
Sütüven, Ali Ekber Çiçek, Klarnet virtüözü Şükrü Tunar 
köşeleri ve balmumu heykelleri dikkat çekmektedir. 
Müze bahçesinde ise Atatürk’e Edremit gezisinde 
tahsis edilen fayton sergilenmektedir. Yörenin tarihini, 
kültürünü, ekonomi ve sanat yaşamını yansıtan müze 
yaz döneminde 23:00’e kadar ziyaretçilere açıktır.
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İLETİŞİM
Adres: Rıhtım Caddesi No:1 Güre 
İskelesi Edremit/Balıkesir e-mail: info@sarikizgalerisi.com

Tel: 0266 385 12 13 Mesai: 10:00-18:00 (Pazartesi günleri 
kapalıdır)

Web: www.sarikizgalerisi.com Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız
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SAVAŞTEPE EĞİTİM TARİHİ MÜZESİ

2019 mayısında ziyarete açılan Savaştepe eğitim tarihi müzesi içinde bulunan objelerle, köy 
enstitüleri, öğretmen okulları ile diğer ilk ve orta dereceli okulların geçmişini günümüze taşımaktadır. 
Savaştepe’de eski öğretmen lisesi olarak kullanılan bugünkü Necip Fazıl KISAKÜREK Anadolu 
Lisesi’nde sergilenen objeler arasında eski kitaplar, fotoğraflar, laboratuvar malzemeleri, kullanılmış 
müzik aletleri, mesleki araç gereçler, daktilolar ve buna benzer eski okul yıllarına ait  nesneler 
bulunmaktadır.
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İLETİŞİM
Adres:  Zafer Mahallesi Çakmak 
Caddesi  No:15 10580 Web: www.http://nefkal.meb.k12.tr

Tel: 0266 552 12 41 - 0266 552 10 05 Mesai: 09:00-17:00

Fax: 0266 552 14 44 Lütfen randevu alınız
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Fener Rum Patrikhanesine bağlı tarihi bina, şapel ve yel değirmeninden oluşmaktadır. 17 

ve 18. yüzyıllarda çok sayıda kitabın bulunduğu şapel, zamanla tahribata uğramıştır.  Rahmi M. 
KOÇ’un katkıları ile  restore edilerek 2007’de kitaplığa dönüştürülen bina Koç Müzesi ve Kültür Vakfı 
bünyesinde hizmet vermektedir. 

SEVİM NECDET KENT KİTAPLIĞI
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İLETİŞİM
Adres:  Namık Kemal Mahallesi Garip 
Sokak Agios Yaninis Kilisesi yanı 
10405 Ayvalık/Balıkesir

Web: www.rmk-museum.org.tr/cunda

Tel: 0266 327 33 00 Mesai: Hafta içi: 09:30-17:00 
Hafta sonu: 09:30-18:00 (pazartesi hariç)

Fax: 0266 327 33 00 Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız



172

SINDIRGI BELEDİYESİ P.UZM.ÇVŞ.HASAN 
ÖZTÜRK MİLLET KÜTÜPHANESİ

Balıkesir’in ilk Millet kütüphanesi olma 
özelliğini taşıyan Hasan ÖZTÜRK Millet 
Kütüphanesi farklı konseptiyle de Türkiye’de 
ayrı bir yere sahiptir. 500 metrekarelik alan 
içerisinde oluşturulan Millet kütüphanesinin 
zemin katında çocuk kütüphanesi, sesli oda, 
ödül odası, internet odası bulunurken; 2. 
katında ise yetişkin kütüphanesi ve kafeterya 
bulunmaktadır. Kütüphane dizaynında 
engelli vatandaşlar için de bütün detaylar 
düşünülmüştür. 
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İLETİŞİM
Adres:  Camicedid mahallesi 
Cumhuriyet Ortaokulu karşısı, Sındırgı/
Balıkesir

Mesai: 10:00-22:00

Tel: 0266 516 11 57 Lütfen randevu alınız
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SINDIRGI REMZİ ÇAKAR GÜREŞ EVİ

Şerif Paşa Meydanı’nda bulunan ve Sındırgılı iş adamı Remzi Çakar tarafından bağışlanan tarihi 
bina 31 Ağustos 2018’de Güreş Evi olarak açılmıştır. Müze ve kültür evi özelliği taşıyan Güreş Evi’nde 
dünyada ve Kırkpınar’da nam salmış Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Gacaroğlu gibi Sındırgılı 
baş pehlivanların fotoğrafları, biyografileri, madalyalarının yanında etnografik eserler, Minia Güreş, 
Kıspet ustası saraç İsmail ve malzemeleri teşhir edilmektedir. Tarihi Kırkpınar müzikleri dinletilen 
otantik ortam ilgi ve merakla ziyaret edilmektedir. 
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İLETİŞİM
Adres: Cumhuriyet Meydanı No:1 
Sındırgı/Balıkesir Mesai: 09:00 -12:30 13:30-17:30

Tel: 0266 516 11 24 Lütfen randevu alınız

e-posta: belediye@sindirgi.bel.tr
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 SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIM 
EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

       
 Türkiye’nin en büyük ve modern Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 

Edremit yolu üzerinde 45.km’de İvrindi ilçe sınırları içerisinde yer alır. 20 dönümlük alanda faaliyet 
gösteren barınak, ameliyathaneler, işçi binası, sosyal tesis, karantina, postoperatif ve uyuz bakım 
birimlerinden oluşmaktadır. Tüm ilçelerden toplanan sokak hayvanları tedavi edilerek küpelenir. Milli 
Parklar Müdürlüğünce getirilen yabani kuş çeşitleri de burada tedavi edilmektedir. Barınakta yıllık 
4000’in üzerinde hayvan rehabilite edilirken 5000 civarında hayvan tedavi edilmektedir. Her yaş 
grubu tarafından ziyaret edilebilen kurum insanlarda hayvan sevgisinin gelişmesini sağlamaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Gökçeler Mahallesi 
Balıkesir-Edremit Yolu 45.km 10770 
İvrindi/Balıkesir

Mesai: 08:30-12:30 13:30-17:30

Tel: 0536 826 56 73 Lütfen randevu alınız

e-posta: belediye@balikesir.bel.tr
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ŞADIRVAN

Yapım tarihi kesin olmamakla birlikte Mutasarrıf Ömer Ali Bey döneminde yapıldığı sanılmaktadır. 
Pembe granitten 7 sütun üzerinde oturan soğan şeklinde bir kubbesi bulunur. Bir zamanlar içme 
suları ve şadırvanları ile ünlü olan şehirde sosyal dokunun ve gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası 
olan şadırvan günümüzde ise şehrimizin en önemli simgelerinden birisidir.
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İLETİŞİM
Adres: Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi ile M. Akif Ersoy Caddesi’nin birleştiği 
köşe Altıeylül/Balıkesir
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ŞAHİNLER  CAMİİ

1895 yılında inşa edilen cami iç süslemeleri bakımından dikkat çekmektedir. Diğer camilerde 
olduğu gibi hat yazıları yerine köy mezarlığı, çeşitli doğa ve meyve fresklerinden oluşan süslemeli 
kubbesiyle ayrı bir özelliktedir. İç mekân süslemelerinde ise vazo, çiçek demetleri, kıvrımdal ve 
manzara resimleriyle tezyin edilmiş halen ibadete açık bir camidir.
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İLETİŞİM

Adres: Şahinler Mahallesi Burhaniye/Balıkesir
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Halk arasında Asri Mezarlığı olarak da bilinen alan, Balıkesir’in en büyük şehitliğidir. Park ile 
şehitlik iç içedir. Park içinde şehitler anıtı ile Balıkesirli şehit isimlerinin, doğum yerlerinin,  doğum ve 
şehadet tarihlerinin yer aldığı bilgilerin teşhir edildiği alan bulunmaktadır. Kore Savaşı’nda ve Kıbrıs 
Barış Harekatı’ndaki şehitlerle ülkemizde şehadete eren Balıkesirli şehitlerin bilgilerini görmeniz 
mümkündür. Etrafı çevrili ve koruma altında olan Garnizon Şehitliği’nde ise 1940’tan itibaren şehit 
olan er ve erbaşlara ait mezarlar bulunmaktadır. Protokol salonunda şehitlerin fotoğrafları ile ziyaretçi 
defteri yer almaktadır.

ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLER PARKI
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İLETİŞİM

Adres: Atatürk Mahallesi Uruz Bey Caddesi 3-A 10020 Karesi/Balıkesir
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TAKSİYARHİS ANIT MÜZESİ

    
16 ve 17. yüzyıllarda yapımı 

tamamlanarak genişletilen kilise 
Rum-Ortodoks cemaatin ikamet 
ettiği Ayvalık’ın ilk kilisesidir. Bazilikal 
planlı kilisede 25 küçük ikona ile Hz 
İsa’nın hayat hikâyesi anlatılmakta, 
İncil yazarları betimlenmekte 
ve havarilere ait 10 adet ikona 
bulunmaktadır. 

Mimarisi ve süslemeleri ile 
mistik bir havanın teneffüs edildiği 
aynı zamanda döneminin sanat ve 
mimarisine ışık tutan Taksiyarhis 
Kilisesi 1927’den itibaren Tekel 
Deposu olarak kullanıldıktan sonra 
tahribata uğramıştır. 2012’de 
neoklasik üslupta restorasyonu 
tamamlanan kilise Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Taksiyarhis Anıt 
Müzesi olarak hizmete açılmıştır. 
Halen aktif bir Ortodoks ibadethanesi 
olarak faaliyet gösteren kilise ücretsiz 
ziyaret edilebilmektedir.
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İLETİŞİM
Adres: İsmet Paşa Mahallesi Mareşal 
Çakmak Caddesi 9. Sokak Arası 
Ayvalık/Balıkesir

Mesai: 21 Ekim-14 Nisan 08:30-17:30
           15 Nisan-20 Ekim 09:00-19:00
            Pazartesi günleri kapalıdır.

Tel: 0266 312 53 28 Salı’dan Pazar’a.Lütfen randevu alınız

Fax: 0266 312 53 28
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TARİHSEL ZEYTİN GALERİSİ
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1960-1980 yılları arasında 

Vakıflara bağlı zeytinyağı fabrikası 
olarak faaliyet gösteren bina 2012 
yılında belediye tarafından Tarihsel 
Zeytin Galerisi adıyla restore 
edilmiştir. Galeride zeytin hamuru 
hazırlayan taş ve bıçaklar, hamuru 
taşıyan arabalar, zeytinyağı çıkaran 
presler, karasu ile yağı ayıran 
ayrıştırıcılar ile zeytinyağı depolama 
araçları teşhir edilmektedir. Ayrıca 
zeytin, zeytinyağı ve sabun 
üretiminde kullanılan ilkel araç ve 
gereçler bilgilendirme panolarıyla 
anlatılmaktadır.

İLETİŞİM
Adres: Ali Çetinkaya Mahallesi Abdi 
İpekçi Caddesi Türkan Saylan Kültür 
Merkezi Yanı Ayvalık/Balıkesir

Mesai: 08:00-17:30 
(Pazar günleri hariç)

Tel: 0266 312 10 21-22-23 Pazartesi’den Cumartesi’ye. Lütfen 
randevu alınız

Fax: 0266 331 56 60
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YAĞCIBEDİR HALILARI

Yağcıbedir Halısı Altaylarda Pazırık Kurganı’nda bulunan MÖ IV. yüzyıl ile tarihlenen Pazırık 
Halısı’nın mirasını korumaktadır. Kendine özgü nakış, ilmek ve motifleriyle Türk kültürünü 
simgeleyen yüzde yüz yünden yapılan, Yağcıbedir yörüğünün Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdığı 
sevincini, üzüntüsünü, inancını anlattığı zarif ve ince halıdır. Kök boyası ile renklendirilen yünler 
geleneksel yöntemlerle dokunur. Desimetrekaresine 1200/1600 adet düğüm atılır. Kendini yenileyen 
halı olarak da bilinir. Kullanıldığında değerini yitirmeyen halının ömrü 150/200 yıldır. Necip Fazıl 
Kültür Merkezi’nde Yağcıbedir halıları Sındırgılı kadınlar tarafından aslına uygun şekilde dokuma 
tezgahlarında dokunmaktadır. Ziyaret esnasında geleneksel halı dokuma tezgah ve yöntemlerini 
izleme ve dokunan halıların hikâyesini dinleme imkanı bulunmaktadır.
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İLETİŞİM
Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi 
Sındırgı/Balıkesir e-posta: belediye@sindirgi.bel.tr

Tel:0266 516 11 24 Mesai: 09:00-12:30  13:30-17:30

Fax: 0266 516 48 00
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ZAĞNOS PAŞA CAMİİ

 
1461’de Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmet Paşa tarafından yaptırılan cami, 

türbe ve hamamdan oluşan bir külliye durumundadır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda 
günümüze gelebilmiştir. 1897’de yıkılan cami ve türbe ise 1908’de Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından 
yeniden yaptırılmıştır. Kare planlı olan cami, Balıkesir’in en büyük camisidir. 07.02.1923 tarihinde 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü hutbesinin okunduğu cami Milli Mücadelede önemli bir yere sahiptir. 
Cami avlusunda iki şadırvan ve avlunun güneyinde güneş saati bulunmaktadır. Balıkesir’in en önemli 
simgelerinden olan cami ve çevresi tarihi, kültürel, dini, mimari ve sosyal açıdan bir merkez olarak 
kabul edilmektedir.
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İLETİŞİM
Adres: Karesi Mahallesi, Karesi Sokak 
1/E 10010 Karesi/Balıkesir

Mesai: Sabah namazından yatsı 
namazına kadar ziyarete açıktır.

Tel: 0266 239 40 44
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• EK 1: GEZİ PLANI
• EK 2: GEZİ LİSTESİ
• EK 3: VELİ İZİN BELGESİ 
• EK 4: “ARA BUL” ETKİNLİK KAĞIDI 
• EK 5: ÖĞRENCİ GEZİSİ ÖN ANKET 
• EK 6: ÖĞRENCİ GEZİSİ SON ANKET
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EKLER
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EK 1: GEZİ PLANI

................................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(Ek:2.3.2008/26804 RG)
Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz. Aşağıda belirtilen gezi yeri/
yerleri, gezinin amacı ile geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışların gerçekleştirilmesi açısın-
dan okulumuza mesafe olarak en yakın yer/yerler durumundadır. 
Söz konusu gezinin yapılabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi hususunda, 

Gereğini arz ederim. ……/……/20.......
           İmza

Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı Soyadı

Gezinin konusu
Gezinin amacı
Gezinin hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı
Geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışlar
Gezinin başlama ve bitiş tarihi
Gezi yeri/yerleri
Geziye gidilecek yol güzergahı
Geziye dönüş yol güzergahı
Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri
Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI
Şubesi Erkek Kız Toplam

Ek: Geziye Katılacak öğrencileri gösterir liste
Açıklama: Öğretmen tarafından planlanan bu geziye katılmak isteyen diğer yönetici ve öğretmenler ile velilerle ilgili çalış-
malar okul idaresiyle işbirliği içerisinde yürütülecektir.
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EK 2: GEZİ LİSTESİ

................................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(Geziye Katılacak Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veliler)*

Sıra No Adı Soyadı Kişi Yakını
(Acil Durumlar İçin) Telefon Adres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

* Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adresleri ulaşılabilecek yakın-
larının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine verilir. (Sos. Etk. Yön., Mad. 21/b)
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EK 3: VELİ İZİN BELGESİ*

Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin plânlanan .............................................. 

okul gezisine katılmasına izin veriyorum.

               Veli

          Adı Soyadı

Adres :

Tel :

* Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Madde 21/b.



197

EK 4: “ARA BUL” ÇALIŞMA KÂĞIDI

Neredeyim?
Ben Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen Göz Yaşı Şişesiyim.
Camdan yapılmış bir nesneyim. Nerede sergilendiğimi bulup aşağıdaki soruları 
yanıtlar mısınız?

Eserin Adı Nedir?

Eser nerede ( Şehir, İlçe v.b) bulunmuştur?

Eser hangi döneme/yüzyıla ait?

Eser nereden getirilmiştir?
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EK 5: ÖĞRENCİ GEZİSİ ÖN ANKETİ

Tarih:
Adı soyadı:
Sınıfı:.
Numarası:

Müze ne demektir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……..........................................................................................................................................................................
Hangi tür müzeler vardır?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……..........................................................................................................................................................................
Müzelere eserler nerelerden gelmektedir?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……..........................................................................................................................................................................
Müzeler ne işe yarar?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……..........................................................................................................................................................................
Daha önce hiç müze gezdiniz mi? Gezdiyseniz hangilerini gezdiniz?
………………………………………………………………………….…………………….………………………………
……..........................................................................................................................................................................

Cevaplarınız için teşekkür ederiz.
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EK 6: ÖĞRENCİ GEZİSİ SON ANKET

Tarih:
Adı soyadı:
Sınıfı:.
Numarası:

Gezdiğiniz müzenin adı ve türü nedir?

………………………………………………………………………….…………………….………………………………

İncelediğiniz eserlerin türü nedir?

………………………………………………………………………….…………………….………………………………

Eserler nasıl ve nereden sağlanmıştır?

………………………………………………………………………….…………………….………………………………

Daha çok hangi tür eserlerden hoşlandınız?

………………………………………………………………………….…………………….………………………………

Bu müze gezisinde neleri ilk defa öğrendiniz?

………………………………………………………………………….…………………….………………………………

Gezide sizce eksik ve aksayan şeyler nelerdir?

………………………………………………………………………….…………………….………………………………

Bu gezi sizce daha iyi ve yararlı nasıl olabilirdi?

……………………………………………………………………….…………………….…………………………………
Cevaplarınız için teşekkür ederiz.
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