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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.

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

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.

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.

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

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

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?

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.

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.

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

GENÇLİĞE HİTABE
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 dâhilî ve hâricî
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok namüsait 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 zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakru zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve
cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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KİTABIN TANITIMI

Kitap bölümlerinin
karekod uygulamalarını
gösterir.

Ünite başlangıcını
gösterir.

Konu ile bağlantılı
görseli gösterir.
Ünitenin adını gösterir.

Ünite kapaklarını
gösterir.
Konu başlıklarını
gösterir.

Hazırlık çalışmalarının
görsellerini gösterir.
Konunun hangi üniteye ait
olduğunu gösterir.

Konu başlıklarını
gösterir.

Konu ile ilgili alt
başlıkları gösterir.

Sayfa numaralarını gösterir.

Konu içeriğini gösterir.

Konu ile bağlantılı açıklamaları gösterir.

Konu ile bağlantılı görseli
gösterir.

Ünitenin adını gösterir.

Alt başlıkları gösterir.

Tarihî bilgilere ait
görselleri gösterir.

Metin ile ilişkili görseli
gösterir.

Konu ile bağlantılı
etkinlikleri gösterir.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR
AFAD

: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

ADNKS

: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

BAGFAŞ

: Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi

BENGİ Projesi

: Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi

o

C

: Santigrat derece

ÇEKÜL Vakfı

: Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

Dr.

: Doktor

Hz.

: Hazreti

ha

: Hektar

İLESAM

: İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

km

: Kilometre

km 2

: Kilometrekare

kg

: Kilogram

m

: Metre

m2

: Metrekare

MÖ

: Milattan önce

MS

: Milattan sonra

Prof.

: Profesör

RAM

: Rehberlik Araştırma Merkezi

TAMP

: Türkiye Afet Müdahale Planı

TBMM

: Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD

: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları

TRT

: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TÜBİTAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK

: Türkiye İstatistik Kurumu

UNESCO

: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı

vb.

: Ve benzeri

yy.

: Yüzyıl

BALIKESİR

Merhaba Arkadaşlar,
Benim adım Zeytin Efe. Sizler, beni barışın simgesi olan zeytin
ağacının meyvesi ve sağlık mucizesi olarak bilirsiniz. Mitolojide ve kutsal
kitaplarda da yer alırım. Eski zamanlarda yetiştiğim zeytin ağacına
zarar verenler en ağır şekilde cezalandırılırdı. Ben, yüzyıllardan beri
zeytinyağı olarak da saflık ve sadeliğin sembolüyümdür. Efe adımı
ise Kurtuluş Savaşı’nda efelerin gösterdikleri kahramanlıklardan
almaktayım. Neden burada olduğumu merak ediyorsanız, Balıkesir’in
tanıtım serüveninde sizlere eşlik edeceğim.
Bu süreçte:
►►Şehirlerin hikâyesini,
►►Şehirlerde yaşamı,
►►Balıkesir’in coğrafi konumunu,
►►Nüfus yapısını, karşılaşılan doğal
afetleri, idari yapısını, şehrin kuruluş ve gelişim sürecini,
►►Balıkesir’in ekonomik yapısını, turizmini, ulaşımını,
►►Balıkesir’in kültür ve sanat imkânlarını, tarihî ve kültürel mekânlarını, tarihî şahsiyetlerini, dil özelliklerini, müzik kültürünü, önemli
günlerini, geleneklerini, spor imkânlarını, folklorunu öğreneceğiz.

Zeytin Efe

Haydi, şimdi birlikte bu keyifli yolculuğa çıkalım!

ÜNİTE 1
ŞEHİRLERİN
HİKÂYESİ

•
•
•
•

Birlikte Yaşamanın Gerekliliği
Şehri Tanıyoruz
Şehir ve Medeniyet
Şehirle İlişkimiz

ÜNİTE 1

												

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ
Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe yaşadıklarını
sandığın birinden çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

Kendime geldikten sonra adayı baştan sona dolaştım. Hiçbir
insana rastlamadım. Galiba
uzun bir süre bu ıssız adada tek
başıma yaşamak zorunda kalacağım.
Geminin karaya vuran enkazından kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı barınabileceğim şekilde
düzenledim.

Gemi enkazından ku
rtarabildiğim yiyeceği saklam
ak için
bir depo inşa ettim.
Adanın içlerine giderek
çeşitli
meyveler topladım. Bu
meyveleri kışın da yiyebilm
ek için
kuruttum.

Adada en büyük sorun vahşi
hayvanlar. Bu hayvanlardan
korunmak için mağaranın
girişini büyük ağaç dalları ile
kapattım.

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi karşılıyoruz?
►►Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?
►►Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?
►►Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum, ya onlar olmasaydı?
►►Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?
►►Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?
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												Şehirlerin Hikâyesi
Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek,
giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer, bir köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım; her
zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz.
Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza gelinceye kadar
birçok aşamadan geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun
da hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. Bu
araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir insanın, bu işlerin
hepsinin üstesinden gelmesi oldukça zordur.
Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölümü
içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan birkaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçlarımızı kolaylıkla
karşılayabiliriz.
Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal çevremizi
oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. Bu iletişim, karşılıklı
sevgi ve saygıya dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzüntülerini
paylaşırız.

Görsel 1.2: El ele verme

Görsel 1.1: Ekmeğin hikâyesi
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ÜNİTE 1

												

ŞEHRİ TANIYORUZ
“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl
sürdürüyorlardı? Hiç düşündünüz mü?” Şimdi geçmişe bir
yolculuk yapalım ve bu sorunun cevabıyla birlikte insanların
yerleşik yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline nasıl geldiğini öğrenelim.
Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sürdürüyorlardı. Yiyecek
bulmak için sürekli yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve
bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağaralarda
ya da geçici barınaklarda yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını
tamamen değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım
yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine ve hayvanlarına
bakmak için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri olarak
nehir kenarlarındaki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece
arazilerini kolayca sulayabildiler.
Görsel 1.3: İlk Çağlarda avlanmayı anlatan
mağara resmi

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin
kaynaklarının artması nüfusun da artmasını sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünlerini
saldırılardan korumak için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşayanlara sattılar.
O köylerdeki insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

Görsel 1.4: Tarihte bilinen ilk para (Lidya)
Görsel 1.5: Evcilleştirilen ilk hayvan olan köpeğin duvar kabartması

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın
nüfusa sahip büyük bir şehirdi.
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Görsel 1.6: Çatalhöyük temsilî resmi

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su
kaynaklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay
yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde fırıncılık, kasaplık,
demircilik, marangozluk, terzilik gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış
saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin kurulmasını sağladı.
Görsel 1.7: Çatalhöyük kazı alanı

Böylece kral ya da meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. Türkiye, Irak,
Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da kurulan şehirlerde
evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Görsel 1.8: Aristoteles’in Felsefe Okulu/Assos/
Behramkale/Çanakkale

Görsel 1.9: Mısır Piramitleri/Mısır
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Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş
nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin
olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.

Görsel 1.10: Efes Antik Kenti Celsus
Kütüphanesi/Selçuk/İzmir

Görsel 1.11: Truva Atı/Çanakkale

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve ulaşımın kolaylıkları
çok farklı görünüm ve fırsatlar sunan şehirlerin kurulmasına olanak vermiştir. 19.
yüzyılda Sanayi Devrimi ile fabrikaların
yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun
giderek artmasına neden olmuştur. Dünya
nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
Görsel 1.12: İstanbul Havalimanı/İstanbul

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava,
kara veya demir yoluyla insanların kolayca ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir.

Görsel 1.13: Osmangazi Köprüsü/Bursa
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Tarihî geçmişi itibariyle köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön
plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da insanların ilgisini
çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek hem de tatil
yapmak istediği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle
ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Görsel 1.14: Peri Bacaları Kapadokya/Nevşehir

Görsel 1.15: Mevlana Müzesi/Konya

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir.
Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır.
Şehirler iş bölümünün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu
özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler ve şekillendirir.

Görsel 1.16: Balıkesir Konservatuvarı Çocuk Korosu

Görsel 1.17: Kuvayi Milliye Müzesi/Balıkesir

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer
olarak seçer. Daha sonra buranın çevre düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna
anlam ve değer katan insanın kendisidir. Terk edilmiş
şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.
Görsel 1.18: Kayaköy/Fethiye/Muğla
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ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına gelen ve
kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerinden biri
kabul ediliyordu.

Görsel 1.19: Geçmişte Medine şehri

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir araya getiren
mekânlardır. Günümüzde kültür ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel birikimlere sahip insanların kendilerini ifade etmelerine imkân vermektedir.

Görsel 1.20: Medine şehri
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Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. Hem
medeniyetler şehirleri hem de şehirler medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana getiren anlayışın
sahibi olan medeniyetin bir sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin doğası ve içindeki insanı
şekillendirme özellikleri medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.
Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tarihidir. Çünkü
şehirler, bir toplumun medeniyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren ve medeniyetleri temsil
eden şehirlere göz atalım...

Kurtuba
Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, bilim, kültür ve
sanat merkezidir. Burada açılan medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, farklı inançlara mensup
dünyaca ünlü bilim insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi eğitim veren okullarına ev sahipliği
yapmıştır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi
Devleti Dönemi’nde yapılan Kurtuba Ulu Cami bu şehirde bulunmaktadır. Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir
olan Kurtuba, Avrupa’da üniversitesi olan ilk şehirdir.

Görsel 1.21: Kurtuba/İspanya
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Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirliliğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrip” olan Medine, günümüzde Suudi Arabistan’ın önemli şehirlerinden biridir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret etmişlerdir.
Hicret, İslam tarihi için olduğu kadar Medine şehri için de dönüm noktası olmuştur. Mekke’den gelen
“muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan “ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir
arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin
şehrin merkezine yapılması, yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı
oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam
Devleti’nin başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki
İslam şehirlerine model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl
milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

Görsel 1.22: Medine/Suudi Arabistan

Paris
		

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına kurulmuş olan
Paris, Notre Dame (Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası hızla göç
alan şehirde Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında öncülük etmiştir. 1789
Fransız İhtilali, 1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler
şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

Görsel 1.23: Eyfel Kulesi/Paris/Fransa
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İstanbul
İstanbul’da MÖ 8000’li yıllarda ilk yerleşimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. İstanbul; Roma,
Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada
yer alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan İstanbul, tarihi
boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat ve kültür alanlarında
gelişmesi ile beraber İstanbul bir çekim merkezi olmuştur. Eğitim almak için çevre şehir ve ülkelerden
insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim insanları medreselerde dersler vermiştir. Osmanlı Devleti’nin tanıdığı haklar sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog,
kilise gibi farklı inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Görsel 1.24: Minyatür/Ali Kuşcu

Görsel 1.25: Ayasofya Cami ve Müzesi/İstanbul

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, Dakar gibi şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.”

Görsel 1.26: Sultan Ahmet Cami/İstanbul
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ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ
Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek
nesillere aktararak insanları etkiler. Belki de bu nedenle insanları tanımak istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları,
davranışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan
etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla yetişir.
İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur.
Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan,
şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle
de ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar,
meydanlar, parklar, alışveriş mekânları, kamusal
alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret,
ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, çalışma,
spor ve daha birçok farklı faaliyet şehirle şehirli
arasındaki ilişkilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Görsel 1.27: Atatürk Parkı/Balıkesir

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz sokak ile
başlar. Sokaklar her şehirde farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar…
Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi kadar insanların
yaşam tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahallenin ortak kullanım alanlarıdır.
Komşuluk ilişkileri burada gerçekleşir. “Bizim sokak” ifadesiyle
şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur.

Görsel 1.28: Balıkesir sokaklarında bisiklete
binen çocuklar
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Sokağı geçip şehrin merkezine doğru ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşılar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde yaygınlaşan alışveriş merkezleri
çarşılara ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün satıldığı bu
çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları buradaki ticarete
yön verir. Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların çok olması tesadüf değildir.
Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç
evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek duvarlarla
çevrili bahçelere açılan evler o şehrin doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini de yansıtır.

Görsel 1.30: Kerpiç ev

Görsel 1.31: Cumbalı ev

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini
belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslam düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni yaşayan
kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini yerine getirmekle
sağlanabilmektedir.

Görsel 1.32: Şehir silüeti

27

ÜNİTE 1
Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras olarak
aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşanmalıdır.
Birlikte yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya
kadar tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.

Görsel 1.33: Çevre temizliği

Görsel 1.34: Temiz şehir, temiz çevre
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Şehir ve Sosyal Yaşam
Medeni Yaşantının Gerekleri
Şehrin Fırsatları ve Riskleri
Engelsiz Yaşam
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM
“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”
Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar bulunmaktadır. Sinema,
tiyatro, lokanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi
ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel
yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin çokluğu
ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Görsel 2.1: Salih Tozan Kültür Merkezi/Balıkesir

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde çalışırlar.
Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız kurallar vardır.
Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler yapılmaktadır.
Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve çeşitlidir.
Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler önemli bir yere sahiptir.

Görsel 2.2: Çocuk Köyü/Balıkesir
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Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. Günümüzde şehirler, önemli değişimler yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine
göre nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,24’tür.
Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların
göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitim, eğlence ve
güvenlik gibi nedenlerden dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli bir yaşam vardır.

Görsel 2.3: Yoğun trafikte araçlar

Görsel 2.4: Fabrika bacaları

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma,
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin birbirlerine karşı
ilgisizliği, dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmıştır.
“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar karşısında başkalarından aldığı destek ve katkıdır.

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma; bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli unsurlardandır.”
İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. Bundan
dolayı insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.

Görsel 2.5: Askıda ekmek uygulaması

Görsel 2.6: Lokma hayrı

Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat ederek dayanışma ve
yardımlaşma duygusunu şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem vermiştir.
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Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisi komşuluk
ilişkilerinin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

Görsel 2.7: Van Depremi/Kızılay’ın yemek dağıtımı

Görsel 2.9: Marmara depreminde yıkılan binalar

Görsel 2.8: İmece usulü yufka yapımı

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır.
Bazen insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriyle üstesinden
gelemeyecekleri sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle
durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde
hareket edebilmek, “millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, yardımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok örnek
olayda görmek mümkündür. Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir
göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 2011’de
Van’da meydana gelen depremlerde büyük bir yardımlaşma
ve dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti sadece doğal
afetler karşısında değil toplumsal olaylar karşısında da bu
dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini vermiştir.
Örneğin 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca mücadele etmesi bunun bir kanıtıdır.

Görsel 2.10: Kızılay Afet Çadırları/Van Depremi

Görsel 2.11: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nde birlik olan halk
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ
“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş,
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yerlerdir. Şehirde belirli
bir düzen içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir hayatını
düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir arada bulundukları her ortamda davranışlarını düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadethane ve toplu
taşıma araçları insanların toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu mekânlarda belirli kurallara uygun
davranmak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu
sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında nasıl uyguluyor:
“Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini komşularımızı rahatsız
edecek şekilde açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken
apartman yönetimince belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için yüksek sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm.”

Görsel 2.12: Melike/Temsilî

Toplu taşıma araçlarında büyüklerimize saygı göstermeli,
bunun bir görgü kuralı olduğunu unutmamalıyız.
Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek
Melike’nin söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip birçok insan
yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları
inceleyelim.

Görsel 2.13: Aristoteles/
Temsilî resmi

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının gerektirdiği
şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. İbadethanelere giderken temiz ve uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamalıyız.
Piknik alanları ve parklarda ağaçlara ve diğer bitkilere
zarar vermemeliyiz. Diğer insanların rahatsız olacağı
şekilde müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp kutularına atmalıyız.
Katılacağımız törenlerin türüne uygun şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi
alkış gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve davranışlardan
kaçınmalıyız.
Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara zamanında gitmeli, cep telefonumuzu kapatmalıyız. Gösteri sırasında diğer insanları rahatsız edici her tür davranışlardan kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken rafları ve
tezgâhı dağıtmamalı, görevlilere karşı nazik olmalıyız.
Alışverişimiz bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz.
Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kimselere öncelik
vermeliyiz.
Görsel 2.14: Uyulması gereken kurallar
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
“Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine bile gitmemiş daha. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik
görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.
Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor.Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var; tabii pek çok da
öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek çok
ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç kuyruğu
uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde ulaşamayacakları için kaygılı.
									
Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne
çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı bile.
Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. Müze
ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için bekliyor.
Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir aracın
kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor. Hemen bir ambulans
çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın hastaneye götürüyor.
Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini dolduruyor. Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını doyuracakları bir yer arayışında. Ancak hava
bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. Polis
çağrılıyor.
Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan karşıya geçmekte
zorlanıyor, çöplerle tıkanan mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.
Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir mağazaya
sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye söyleniyor.
Yağmur durdu ve şehre karanlık çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine oturmuş, oyunun başlamasını
bekliyorlar. Sanat galerisindeki resim kursu başlamış bile.
Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı uyanık olmaları
gerektiğini hatırlıyorlar.”

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?
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Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, devletin ve
belediyelerin sağladığı hizmetlere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim sunma gibi nedenler
sebebiyle insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların gözünde
şehirleri daha önemli hâle getirmektedir.

Görsel 2.15: Plansız şehirleşme

		
Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat
çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu
sorunlardan bazıları; doğal afetlerle başa çıkamama,
çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre uyum problemleri
ve çeşitli suçlarla karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl
çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.

ŞEHRİN FIRSATLARI:
Eğitim Fırsatları
• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme imkânı sunar (meslek liseleri, güzel
sanatlar lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, üniversiteler).
• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha fazladır.
• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere katılma
imkânı vardır.
• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde
gerçekleştirilmektedir.

Görsel 2.16: Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası
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Sağlık Fırsatları
•
•
•
•

Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.
Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.
Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.
Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.

Görsel 2.17: Atatürk Şehir Hastanesi/Balıkesir

İş Fırsatları
• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir merkezlerine daha yakındır.
• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle
şehir merkezlerindedir.
• Ticari faaliyetler daha çok şehir merkezlerinde
yürütülmektedir.
• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde faaliyet
göstermekte ve insanlar yeteneklerine göre
daha kolay iş bulabilmektedir.
Görsel 2.18: Fabrika/Balıkesir

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel Fırsatlar
• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir merkezlerindedir.
• Şehir merkezlerinde her branştan spor kulüplerine katılabilme imkânı vardır.
• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı vardır.
• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde bulunmaktadır.
• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok
şehir merkezlerindedir.
Görsel 2.19: Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi
Kent Arşivi/Balıkesir
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Ulaşım Fırsatları
• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın kullanılmaktadır.
• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça gelişmiştir.
• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı kolaydır.

Görsel 2.20: Toplu Taşıma Merkezi/Balıkesir

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:
Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler,
şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde de karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır.
Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli
önlemler alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan afetler, çoğunlukla kısa sürede daha fazla zarara neden olabilir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

Harita 2.1: Türkiye fay hattı haritası
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DEPREM
Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük şehirlerimizin birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfusumuzun yarıdan fazlasının buralarda
yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl davranacağınızı konuşunuz.
• Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz. Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.

Görsel 2.21: Sınıfta deprem tatbikatı

Görsel 2.22: Deprem çantası

• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere
panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek camlardan, binaların duvarlarından, elektrik direk ve tellerinden uzakta, güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin vermedikçe sağlam olduğunu düşündüğünüz evlerinize dâhi girmeyiniz. Aile bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• İlk yardım eğitimi aldıysanız yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.
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SEL
Çarpık şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve altyapı yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanmasının başlıca sebepleridir. Seller doğal afetlerin en
yaygınlarından biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde meydana gelirken ani sel baskınları birkaç dakika
içinde yaşadığımız çevrenin sular altında kalmasına
sebep olabilir. Sel felaketleri maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır. Eğer sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin ortalama
Görsel 2.23: Sel sonrası
yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye çalışmalıyız. Acil durum eylem planları hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye yollarını,
sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için hazırlıklı olmalıyız.

TRAFİK
Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik kazalarında en
büyük kusur insana aittir. İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile farklı roller üstlenmektedir.
Bu yüzden özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine
karşı sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.
Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:
• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli ya da fosforlu kıyafetler giyerek yola çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

Görsel 2.24: Yoğun trafik
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Şehirde Yaşam

ŞİDDET
Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda ve sosyal
hayatımızda karşılaşacağımız sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi hâlletmektir. Aldığımız
bütün bu önlemlere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı,
onlardan yardım istemeliyiz.
Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde tanımlamak ve çözüm odaklı yaklaşım ile şiddete gerek kalmadan çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.

ENGELSİZ YAŞAM
“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya
da zihinsel engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü
etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”
Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz?
Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânları
rahat bir şekilde kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.
Onların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla aynıdır.
Bu nedenle tüm yurttaşların kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. Engelli bireyler de
bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin görevidir.
Şehirlerin mimari planlanmasının
temel amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını
tam anlamıyla karşılamaktır. Kısaca
tasarımın merkezinde kullanıcı vardır.
Fiziksel mekânlar söz konusu olduğunda
kullanıcı profili çok çeşitli ve değişkendir.
Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, hamileler
de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir.
Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel
yeterlilik geçici bir durumdur. Engelsiz
yaşam alanına yalnızca engelli bireyler
ihtiyaç duymaz. Herkes yaşamının bir
bölümünde bazı kısıtlılıklarla yaşamak
durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir
Görsel 2.25: Engelsiz Yaşam Parkı/Balıkesir
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış
bir kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri bu
kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.
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Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek, ibadetlerini yerine getirmek
vb. hiçbir zaman sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun için
öncelikle ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi gerekir.

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim.
Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi
araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş çıkışlarını kolaylaştıracak
genişlikte ve eğimde olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler tarafından baston ile
kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

Görsel 2.26: Engelli asansörü

Görsel 2.27: Hissedilebilir yüzey döşeme çalışması

Yaya kaldırımı ve yaya geçitlerinde engelli vatandaşların güvenli bir şekilde kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri olmalıdır.
Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi sayesinde bebek arabasıyla ya da engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça binilebilmelidir.
Üst geçitlerde bedensel engellilerin kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.
Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Görsel 2.28: Paralimpik Basketbol Maçı/Türkiye Millî Takımı
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Görsel 2.29: Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi/Balıkesir

Görsel 2.30: Sakarya Belediyesinin yol yapım çalışmasında
kesmediği ağaç

Şehirde Yaşam

Şehir sadece insanlardan, binalardan,
yollardan ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde insanlar kadar diğer canlıların da
yaşama hakkı vardır. Bu yüzden insan, diğer
canlıların da haklarını gözetmeli; onlara karşı
merhametli ve duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı olmak, yaşadığımız çevrenin
doğal koşullarının ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. Bilim insanları, insan hayatının
devamı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde yaşayan diğer canlıları da düşünerek
hareket etmeliyiz.
Hem tarihte hem de günümüzde insanların doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği
yol yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 50 ağacı
koruma altına alarak bu ağaçların bakımını
yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan
barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık hizmetleri
karşılanmaktadır.

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephelerinde,
insanların ulaşamayacağı yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.
1930 yılında Gazi Mustafa Kemal, Ya-

lova’da köşkün çatısına zarar verdiği için çınar
ağacının dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olaydan dolayı
günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak
anılmaktadır.

Görsel 2.31: Yürüyen Köşk/Yalova
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Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği duyarlılığı
ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.
Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına
gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hayvanları korumalı,
onlara zarar vermemeliyiz.
Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su bırakabiliriz. Kuşlar bu yiyecek ve içecekleri fark
edip o yere tekrar gelecektir.
Basit malzemeler kullanarak yapacağımız kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde kullanmadığımız
battaniyeleri içine yerleştirerek ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.
Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu iş için en ideal malzemelerdir. Kedi ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok canlının
hayatını kurtarabiliriz.
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz.
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir.

Görsel 2.32: Balıkesir Karesi Belediyesinin kedi evleri ve kedileri besleyen çalışanı

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
Bu Kanun’a aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor muydunuz?
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ŞEHRİMİ
TANIYORUM

•
•
•
•
•
•
•

Balıkesir’in Coğrafi Konumu
İnsan ve Doğa
Balıkesir ve Nüfus
Balıkesir ve Doğal Afetler
Balıkesir’in İdari Yapısı
Dünden Bugüne Balıkesir
Balıkesir’in Komşu ve Kardeş Şehirleri

ÜNİTE 3

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Merhaba Arkadaşlar,
Balıkesir’imizi tanıma
serüvenine hoş geldiniz!

1. Balıkesir’in coğrafi konumu denilince aklınıza neler gelmektedir? Söyleyiniz.
2. Balıkesir’in coğrafi özellikleri ile ilgili neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

BALIKESİR VE COĞRAFİ KONUMU
Balıkesir; batıda Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi; kuzeyde İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan stratejik bir kent konumundadır. Bu sebeple Türkiye’nin binlerce yıllık kültürel
birikimine katkıda bulunan göç yollarının önemli kavşak noktalarından biri olmuştur.
Balıkesir, Anadolu’nun kuzeybatısındadır. Balıkesir’in büyük bir kısmı Güney Marmara’da yer
almaktadır. Marmara ve Ege Bölgesi’nde toprakları bulunmaktadır. Doğuda Bursa, Kütahya; güneyde
İzmir, Manisa; batıda Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir.

Harita 3.1: Balıkesir haritası

“İlin yüzölçümü 14.583 km² dir. İl merkezinin rakımı 130 m’dir.”
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Şehrimi Tanıyorum
Balıkesir’in, Ege Denizi’nde Ayvalık Adaları olarak bilinen 22 adası, Marmara Denizi’nde ise
Marmara Adaları olarak bilinen 12 adası vardır.

Görsel 3.1: Ayvalık Adaları

Marmara ilçesi sınırları içinde Marmara, Türkeli (Avşa), Ekinlik ve Paşalimanı Adaları; Ayvalık
ilçesi sınırları içinde ise Alibey (Cunda), Hasır, Küçük ve Büyük Maden Adaları yer alır.

Görsel 3.2: Cunda Adası/Ayvalık
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Dağlar
		
		

Dağ:

Çevresine göre yükseltisi 500 m’yi geçen yeryüzü şekillerine dağ denir.

►► Ulus Dağı: Sındırgı’da kuzey-batı yönünde bulunur. Yüksekliği açısından Marmara ve Ege Bölgesi’nin en yüksek dağları arasında yer almaktadır. Dağın en yüksek noktası 1769 m’dir.
►► Karadağ: Gemlik ve Bandırma arasında bulunur. Dağın en yüksek noktası 767 m’dir.
►► Edincik Dağı: Bandırma ve Erdek Körfezleri’nin güneyinde bulunur. Dağın en yüksek noktası 360
m’dir.
►► Kapıdağ: Kapıdağ Yarımadası’nda bulunur. Dağın en yüksek noktası 803 m’dir.
►► Sularya, Gelçal (Keltepe) Dağları: Manyas’ın güneyinde Susurluk-Kocaçay vadilerinin arasında
uzanan yükseltiler; doğuda Sularya Dağı (600 m), batıda Gelçal Dağları (881 m) adını alır.
►► Çataldağ (Kepez): Susurluk’ta bulunan iki zirveli bir dağdır. En yüksek noktası 1336 m’dir.

Görsel 3.3: Alaçam Dağları/Dursunbey/Balıkesir

►► Alaçam Dağları: Balıkesir’in güneydoğusundaki yükseltiyi oluşturan bu dağlar doğu ve batı yönünde uzanırlar. Alaçam Dağları’nın en yüksek noktası 1615 m’dir.
►► Madra Dağı: Marmara ve Ege Bölgesi’ni birbirinden ayıran Madra Dağı’nın en yüksek noktası 1338
m’dir.
►► Kaz Dağları: Edremit Körfezi’nin kuzeyinde bulunur. Dağın en yüksek noktası Karataş Tepesi’dir ve
1774 m’dir.
►► Hodul Dağı: Biga Yarımadası’nın kuzeydoğusunda bulunan bu dağın en yüksek noktası 610 m’dir.

Görsel 3.4: Kaz Dağları/Edremit/Balıkesir
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Şehrimi Tanıyorum

Ovalar
		
		

Ova:

Çevresine göre alçakta kalmış, akarsular tarafından fazla aşındırılmamış
geniş düzlüklere ova denir.

►► Gönen Ovası: Denizden yüksekliği 30 m olan ova, Gönen Çayı’nın yatağı boyunca uzanır.
►► Manyas Ovası: Kuş Gölü’nün güneyinde bulunur ve doğu-batı yönünde uzanır.
►► Balıkesir Ovası: Marmara Bölgesi’nin güneyinde bulunan ova, adını batısında bulunan Balıkesir
kentinden almaktadır.
►► Körfez Ovaları: Edremit Ovası, Burhaniye Ovası ve Altınova’dan oluşmaktadır.

Görsel 3.5: Balıkesir Ovası

Akarsular
		

Akarsu:

Görsel 3.6: Manyas Ovası

Belirli bir kaynaktan doğan, yağmur ve kar suları ile beslenen ve arazinin
eğimine göre akıp giden sulara akarsu denir.

►► Susurluk Çayı: Balıkesir topraklarına Kütahya sınırlarından katılan Susurluk Çayı, Balıkesir Ovası’nın doğusundan
geçerek Marmara Denizi’ne dökülür.
►► Gönen Çayı: Kaz Dağları’nın kuzey eteklerinden kaynağını
alan Gönen Çayı, Marmara Denizi’ne dökülür.
►► Koca Çay: Madra Dağları’ndan kaynağını alan Koca Çay,
Manyas Gölü’ne dökülür.
►► Havran Çayı: Kaz Dağları’nın kuzeyinden doğan Havran
Çayı, Edremit Körfezi’nden Ege Denizi’ne dökülür.
Görsel 3.7: Susurluk Çayı

Göller
		

Göl:

Karalar üzerindeki çukur alanlarda
birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan
durgun su birikintilerine göl denir.

İlimizde doğal ve yapay göller bulunmaktadır. Halk
arasında Manyas Gölü olarak da bilinen Kuş Gölü, doğal bir

göldür. Aynı zamanda Türkiye’nin altıncı büyük gölüdür. Gönen, İkizcetepeler, Çaygören ve Sarıbeyler Baraj Gölleri ise
Görsel 3.8: Manyas Gölü
Balıkesir’in yapay gölleridir.
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Bitki Örtüsü

Bitki Örtüsü:

		

Herhangi bir bölgede, o bölgenin doğal koşullarına uygun olarak yetişen bitkiler topluluğuna bitki örtüsü denir.

İlimizin toplam arazi varlığının yaklaşık;
►►
►►
►►
►►

%45’i orman arazisi,
%32’si kültür arazisi,
%8’i çayır ve mera arazisi,
%15’i kullanılmayan arazidir.

İlimizin orman varlığının büyük bir kısmı Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı, İvrindi ve Edremit ilçeleri
civarında toplanmıştır. Bu ormanların büyük bir kısmı karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, meşe, söğüt,
ılgın, çınar ağaçlarından ve zeytinliklerden oluşmaktadır. Kaz Dağları’nda Kazdağı göknarı; Susurluk,
Kepsut, Bandırma ve Gönen civarında kayın, gürgen ve meşe türleri bulunmaktadır.

Görsel 3.9: Kazdağı göknarı

Görsel 3.10: Meşe palamudu

Kapıdağ Yarımadası ağaç türleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca Korucu (İvrindi) ve Bigadiç
civarında kestane; Gönen Ormanları’nda ıhlamur ağaçları; Kepsut civarında kekik, sumak; Kaz Dağları’nda adaçayı, dağ nanesi, kantaron, karabaş otu, pelin, defne, biberiye vb. bitkiler bulunmaktadır.
Ege kıyılarında maki bitki örtüsüne rastlanır. Palamut meşeleri ve zeytinliklerin kapladığı alan
çok geniştir. İlimizde zeytincilik özellikle Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Erdek’te önem kazanmıştır.

Görsel 3.11: Zeytin ağacı
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Bulunduğu bölgenin doğa ve iklim şartlarından dolayı yaşam alanı, belli bir bölge ile sınırlı hayvan ve bitki türlerine endemik denir.
Balıkesir, endemik bitki türü bakımından zengin bir ildir. Kaz Dağları’nda 32 tane endemik bitki
türü olduğu tespit edilmiştir.
Kaz Dağları’nda bulunan başlıca endemik bitki türleri şunlardır:

Kazdağı göknarı

Civan perçemi

Yabani sarımsak

Sarıkız güzeli

Kazdağı belumu

Geven

Peygamber çiçeği

Deve dikeni

Yüksük otu

Kurt kulağı

Yoğurt otu

Şahin otu

Kantaron

Kum çamı

Kazdağı şebboyu

Sarıkız çayı

Gıcıgıcı

Ayvalık çemeni

Kekik

Görsel 3.12: Endemik bitki türleri

Ayvalık’ta yapılan son araştırmalarda “Ayvalık çemeni” adlı endemik bitki türü tespit edilmiştir.
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BALIKESİR’İN DOĞAL GÜZELLİKLERİ
Balıkesir, en önemli kuş göç yollarından biri üzerinde bulunur. Bu nedenle ilimiz her yıl değişik
türden 3 milyona yakın kuşun barındığı, konakladığı ve kuluçkaya yattığı uğrak yerlerden biridir. Özellikle Kuşcenneti Millî Parkı’nın ilimiz sınırları içinde bulunması, kuş türleri yönünden çeşitliliği artırmaktadır. Kuşcenneti Millî Parkı; 266 kuş, 118 bitki, 23 balık ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme
sahiptir. Bu kuş türlerinden başlıcaları; dalgıç, tepeli pelikan, kaşıkçı, karabatak, gri balıkçıl, flamingo,
kuğu, doğan, bıldırcın, turna, su tavuğu, bataklık kırlangıcı, ağaçkakan, ispinoz ve sığırcıktır.

Ağaçkakan

Pelikan

Görsel 3.13: Kuş türleri/Kuşcenneti/Bandırma

Sığırcık

Flamingo

Marmara ve Ege Denizi’ne de kıyısı olan ilimiz, balık türleri bakımından da zengindir. Tatlı su
balıklarının başlıcaları; sazan, kızılkanat, turna balığı, filise, yayın ve kavinnedir. Deniz balıklarının başlıcaları ise; sardalya, hamsi, levrek, istavrit, lüfer, palamut, kefal, kalkan, uskumru, mercan, sinagrit,
papalina, adabey olarak sayılabilir.

Kalkan balığı

Sazan balığı

Görsel 3.14: Balık türleri

İlimizde en çok görülen hayvan türleri; kirpi, gelincik, keklik, köstebek, kertenkele, yılan, yaban
domuzu, kurt ve tilkidir.

Görsel 3.15: Köstebek
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Görsel 3.16: Kirpi

Şehrimi Tanıyorum
İlimizde Yaban Hayatı Koruma Alanları
Dursunbey

Alaçam Dağları

Ayvalık

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı

Erdek

Kapıdağ Yarımadası

Edremit

Kazdağı Millî Parkı

Gönen

Yosunlu Dağ

Bandırma

Kuşcenneti Millî Parkı

Yaban hayatı koruma alanları; yaban hayatı değerlerine sahip korunması gereken yaşam ortamlarıdır. Bitki ve hayvan türleri ile birlikte korunan bu yaşam ortamlarında türlerin devamlılığı sağlanmaktadır.

Ormansız bir yurt, vatan değildir.

M. Kemal ATATÜRK

ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Kutulardaki sözcükleri noktalı yerlere uygun olacak şekilde
yazınız.
Dağ

Göl

Baraj Gölü

a)

Madra

......................

b)

Manyas

......................

c)

Gönen

......................

ç)

Cunda

......................

d)

İkizcetepeler ......................

e)

Edremit

......................

f)

Avşa

......................

g)

Kapıdağ

......................

Ova

Yarımada

Ada
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ÜNİTE 3
ETKİNLİK 2: Aşağıda verilen görseller, çeşitli görsellerin bir bölümünün
yakınlaştırılmış hâlidir. Belirtilen görsellerin ne olduğunu tahmin ederek
altlarına yazınız.
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a)

b)

c)

ç)

d)

e)

Şehrimi Tanıyorum

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Her ülkenin yaşam biçimi, kültürü, yöresel kıyafet ve yemekleri farklılık gösterir. Bu durumun
nedenleri sizce nelerdir? Belirtiniz.

İNSAN VE DOĞA
Yaşanılan yerin coğrafi özellikleri ile iklim yapısı; insanların yeme içme, giyim kuşam, barınma
özelliklerini doğrudan etkilemekte ve şekillendirmektedir.
Binlerce yıllık kültürel birikime sahip bir merkez olan Balıkesir; doğal güzellikleri ve verimli toprakları ile dikkat çeker. Balıkesir’de üç iklim tipi bir arada görülür. Ege kıyılarında akdeniz iklimi, Marmara kıyılarında yer yer karadeniz iklimi ve iç bölgelerde karasal iklim görülür.
Balıkesir’in coğrafi koşulları, iklim çeşitliliği ve verimli toprakları gıda ürünlerinin de çeşitliliğini
artırmaktadır. Besicilik, kırsal kesimlerde önemli bir gelir kaynağıdır. Kırmızı et üretimi, sığır ve dana eti
ağırlıklıdır. Bunun yanında koyun ve oğlak eti üretimi de oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Görsel 3.17: Çoban ve keçi sürüsü
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ÜNİTE 3
İlimizde hayvancılığın gelişmiş olması hayvansal ürünlerin tüm sofralarda yaygın bir şekilde yer
bulmasına olanak sağlamıştır. Yemeklerde et ve et ürünlerine yer verilir. Bigadiç güveci, tirit, etli çorba,
sura ve Balıkesir köftesi bunlardan birkaçıdır.

Görsel 3.19: Balıkesir köftesi

Görsel 3.18: Tirit

Balıkesir’in kıyı bölgelerinde balıkçılık da önemli bir yere sahiptir. Bandırma, Erdek ve Marmara
Adası ile Ayvalık ve Edremit sahillerinde deniz ürünleri (palamut, sardalya, papalina, barbun, mercan,
lüfer vb.) sofralarda yer alır.

Mercan

Papalina

Görsel 3.20: Mercan, papalina

Büyükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı ilimizde süt ürünleri de çok tüketilir. Yemeklerde, tatlılarda süt ve süt ürünlerine yer verilir. Özellikle İvrindi, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye’de lor ve sepet
peyniri; Gönen, Manyas, Savaştepe, Erdek ve Bandırma’ da kelle ve Manyas peyniri; Sındırgı, Bigadiç,
Kepsut ve Dursunbey’de keçi peyniri Balıkesir’e özgü önemli süt ürünleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Görsel 3.21: Lor
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Görsel 3.22: Sepet peyniri

Şehrimi Tanıyorum
Höşmerim, Balıkesir kaymaklısı ve Susurluk ayranı da Balıkesir’e özgü tatlardandır.

Görsel 3.23: Höşmerim

Görsel 3.24: Susurluk ayranı

Görsel 3.25: Balıkesir kaymaklısı

Balıkesir, geniş coğrafyaya yayılan toprakları ve bu coğrafyada görülen farklı iklimlerin etkisiyle
zengin tarımsal ürünlere sahiptir. Bu durum, kültürel birikimin de katkısıyla yöresel mutfağı zenginleştirmiştir. Askalubrus, mürdük aşı, sarmaşık, börülce, acı filiz kavurması, ebe gümeci gibi birçok ünlü
yemek yöre mutfağına aittir.

Görsel 3.26: Börülce

Görsel 3.27: Nohut

Körfez Bölgesi’nde zeytin üretimi önemli geçim kaynağıdır. Buna bağlı olarak yemeklerde zeytinyağının kullanımı oldukça yaygındır.

Görsel 3.28: Zeytinyağı eski
üretim sistemi

Görsel 3.29: Zeytinyağı
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İklim; konut yapısını, tipini, şeklini etkileyen en önemli unsurlardandır. Balıkesir’de iklim çeşitliliği nedeniyle ev yapımında kullanılan malzemeler de farklılık gösterir. Kıyı kesimlerde Akdeniz iklimi
görüldüğünden ev yapımında genelde taş ve beton malzeme kullanılır. İç kesimlere doğru karasal iklim
etkisini gösterdiğinden ev yapımında kiremit, tuğla, beton gibi malzemeler kullanılır. Bunun dışında
topraktan yapılan kerpiç evlere de rastlanır.

Görsel 3.30: Kerpiç ev/Balıkesir

Görsel 3.31: Taş ev/Cunda/Ayvalık

ET KİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Balıkesir’e özgü en sevdiğiniz yemekleri yazınız.

ETKİNLİK 2: Aşağıdaki tabloda yer alan cümleleri uygun sözcüklerle
eşleştiriniz.
a) Et kullanılarak yapılan yemektir.

Ayvalık

b) İvrindi, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye’de üretilen peynirdir.

Höşmerim

c) Balıkesir’e özgü tatlıdır.

Sepet

ç) Körfez Bölgesi’nde yaşayan insanların önemli geçim kaynağıdır.

Zeytincilik

d) Bölgede taş kullanılarak yapılan evler yaygındır.

Tirit
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Haydi Tirit Yapalım!
ETKİNLİK 3: Balıkesir’e özgü yemeklerden olan “tirit”i aşağıda verilen tarife
uygun olarak bir yetişkin gözetiminde yapınız.

ler:

Malzeme

pidesi
nmış tirit
a
r
ğ
o
d
n
siyo
ya
►► 1 por
dana ve
ış
m
n
la
ş
a
rsiyon h
►► 1 po
tavuk eti
et suyu
anılan ŞEHRİMİ
ll
u
TANIYORUM
k
a
d
a
haşlam
►► Etleri
ates
►► 1 dom
maydanoz
ış
m
n
a
r
ğ
o
al d
►► 7-8 d
salçası
domates
ı
ığ
ş
a
k
k
e
►► 1 yem
reyağı
kaşığı te
lı
t
a
t
1
►►
inyağı
şığı zeyt
a
k
k
e
m
e
►► 1 y
►► Tuz
iber
►► Karab

Yapılışı:
►► Pişirilen etleri küçük parçalara ayırın (didikleyin).
►► Tavaya domatesi rendeleyip 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tereyağı
ekleyip kavurun.
►► Hazırladığınız domates sosunu bir kenara alın.
►► Maydanozları ince ince doğrayıp bir tabağa alın.
►► Küp küp doğranmış pideleri geniş ve çukur bir tabağın içine koyup üzerine
etleri haşlamada kullandığınız et suyundan, pideleri ıslatacak şekilde dökün.
►► Et suyunu çekmiş pidelerin üzerine sırasıyla; etleri, domates sosunu,
maydanozları ve isteğe bağlı olarak tuz ve karabiberi ekleyerek servis yapınız.
								
								
Afiyet olsun…
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ÜNİTE 3

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nüfus denilince aklınıza ne gelmektedir? Söyleyiniz.

BALIKESİR VE NÜFUS
denir.

Nüfus; bir ülkede, bir şehirde, bir evde, belirli bir alanda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıya

Balıkesir, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde olup topraklarının bir kısmı Ege
Bölgesi’nde yer almaktadır. Marmara ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Yüzölçümü 14.583 km2
olan Balıkesir; Türkiye’de şehirleşmenin, sanayinin, ticaretin ve ulaşımın en yoğun olduğu Marmara
Bölgesi’nde yer almaktadır. Balıkesir, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük 11. ili, 2018 yılı
TÜİK verilerine göre 1.226.575 kişiyle ülkemizin en kalabalık 17. ilidir. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Altıeylül (merkez), Karesi (merkez), Edremit, Bandırma ve Gönen’dir.

Balıkesir’in Erkek-Kadın Nüfusunun İlçelere Göre Dağılımı (2018)
İl İçindeki
Sırası

İl/İlçe Adı

1

Altıeylül

2

Balıkesir
Karesi

3

Edremit

4

Bandırma

Kadın
Nüfusu

Erkek
Nüfusu

Toplam
Nüfus

89.241

91.968

181.209

613.837
93.099
76.373
76.373

612.738
87.914
76.398
77.986

1.226.575
181.013
154.487
154.359

5

Gönen

37.073

36.756

73.829

7

Burhaniye

29.641

31.158

60.799

6

Ayvalık

8

Bigadiç

9

Susurluk

10

Dursunbey

36.000
24.399
19.763
18.334

35.063
25.488
19.295
17.541

71.063
49.887
39.058
35.875

11

Sındırgı

17.581

16.343

33.924

13

İvrindi

16.417

16.341

32.758

12

Erdek

14

Havran

15

Kepsut

16

Manyas

17

Savaştepe

18

Gömeç

19

Balya

20

Marmara
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16.239
13.882
10.628
9.785
9.158
6.942
6.596
4.597

16.724
13.859
12.495
9.554
9.085
6.952
6.545
5.273

32.963
27.741
23.123
19.339
18.243
13.894
13.141
9.870

2018 ADNKS’ye (Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) göre ilimizde erkek nüfusu 612.738, kadın
nüfusu ise 613.837’dir. Buna göre
toplam nüfusun %49,96’sını erkekler
%50,04’ünü kadınlar oluşturur.

Şehrimi Tanıyorum

(2018 TÜİK verileri)

Yukarıdaki sütun grafiği incelendiğinde Balıkesir’in nüfusu ile ilgili aşağıdaki çıkarımlara
ulaşılabilir:
►► 2018 Balıkesir nüfus grafiğine bakıldığında kadın ve erkek nüfusunun birbirine yakın olduğu görülür.
►► İlimiz nüfusunun büyük bir kısmını 15-64 yaş aralığında bulunan genç yaştaki nüfus oluşturur.
►► Nüfus grafiği incelendiğinde toplam nüfus içinde çocuk nüfusunun az olduğu görülür. Bu da yeni
doğan kişi sayısının ilimizde düşük seviyede olduğunu gösterir.
►► Grafikte 65 yaş ve üzeri olan sütunlara bakıldığında kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu görülür. Bu durum, kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklere göre daha uzun olduğunu
gösterir.
2018 TÜİK verilerine göre Balıkesir nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı şöyledir:
Çocuk Nüfus
(0-14 yaş)

Genç Nüfus
(Çalışma çağındaki nüfus)
(15-64 yaş)

Yaşlı Nüfus
(65 yaş ve üzeri)

%16,9

%68,3

%14,8

Tabloda 15-64 yaş aralığının geniş olması Balıkesir’de çalışma çağındaki nüfusun fazla olduğunu göstermektedir. Çalışma çağındaki nüfus içinde çalışan insan sayısı ne kadar fazla ise işsizlik o
kadar azdır. Marmara Bölgesi’nde bulunan illerin çalışma çağındaki nüfus oranları karşılaştırıldığında
Balıkesir; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’den sonra 4. sırada yer alır.
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2018 yılı nüfus ve konut araştırmasına göre; ilimizde istihdam edilen (15+ yaş) nüfusun;
%41,3’ü hizmet sektöründe, %39,7’si tarım sektöründe, %19’u sanayi sektöründe çalışmaktadır.

Hizmet sektörü, insanların ihtiyaçlarını doğrudan ya
da dolaylı olarak gidermeye çalışır. Örneğin; ulaşım, turizm,
bankacılık, ticaret vb.

Çalışan nüfusun iş kollarına göre
dağılımı(15+ yaş )

Balıkesir’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
İklim

Ilıman iklime sahip olan bölgelerde nüfus fazladır (Ayvalık, Bandırma, Edremit, Burhaniye).

Yer Yüzü
Şekilleri

Yükseltisi fazla olan bölgelerde nüfus seyrektir (Dursunbey, Savaştepe, Sındırgı).

Bitki Örtüsü

Bitki örtüsünün fazla olduğu bölgelerde nüfus seyrektir (Kaz Dağları, Alaçam Dağ
ları, Dursunbey).

Sanayi

Sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde nüfus fazladır (Bandırma, Karesi, Altıeylül).

Tarım

Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde nüfus fazladır (Gönen Ovası, Burhaniye Ovası, Manyas Ovası, Balıkesir Ovası).

Yer Altı
Kaynakları

Maden yataklarının yoğun olduğu bölgelerde iş imkânlarından dolayı nüfus fazladır
(Susurluk, Bigadiç, Bandırma, İvrindi, Erdek, Sındırgı).

Turizm

Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde nüfus fazladır (Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Erdek).

Sosyal ve
Kültürel
Etkenler

Eğitim ve sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinin geliştiği, sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde nüfus fazladır (Altıeylül, Karesi, Edremit, Bandırma).
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olan ifadelerin yanına D,
yanlış olan ifadelerin yanına da Y yazınız.
ÇIKARIMLAR

DOĞRU YANLIŞ

a) Balıkesir nüfus grafiğinde kadın ve erkek nüfusu birbirine
yakındır.
b) İlimizde çocuk nüfus ile yaşlı nüfus arasında fark çok fazladır.
c) Balıkesir’de yapılan ekonomik faaliyetler arasında ticaret
en büyük paya sahiptir.
ç) Körfez ilçelerimizde nüfusun dağılışında turizm önemli
paya sahiptir.
d) Bigadiç, Bandırma, İvrindi, Erdek ilçelerinde maden havzaları nüfusun dağılışında etkilidir.
e) Balıkesir’de nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe
çalışır.

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
ETKENLER

TURİZM

YER ALTI
KAYNAKLARI

TARIM

SANAYİ

BİTKİ ÖRTÜSÜ

YERYÜZÜ
ŞEKİLLERİ

İKLİM

ETKİNLİK 2: Aşağıda verilen tabloyu inceleyiniz. İlçelerimizin nüfusunun dağılışında hangi faktörler etkili olmuştur? İşaretleyiniz.

Bigadiç
Erdek
Burhaniye
Dursunbey
Sındırgı
Manyas
Altıeylül
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.

Doğal afetler denilince aklınıza neler geliyor? Söyleyiniz.

2.

Balıkesir’de hangi doğal afetlerin olma ihtimali daha yüksektir? Söyleyiniz.

BALIKESİR VE DOĞAL AFETLER
Doğal afet; insan eliyle önlenemeyen sel, fırtına, deprem, dolu, orman yangınları gibi felaketlerin
genel adıdır.
Balıkesir’de deprem, sel, heyelan, orman yangınları yoğun olarak görülen doğal afetlerdir.

Balıkesir’de Deprem
Deprem; yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntıdır.

Görsel 3.32: Deprem tatbikatı görüntüleri
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Şehrimi Tanıyorum
Ülkemiz Akdeniz Alp Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Balıkesir’in de içinde
bulunduğu Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı, batıda Biga Yarımadası’ndan başlayıp Marmara Bölgesi’ni
içine alır. Deprem açısından aktif olan bölgede tarihin farklı dönemlerinde büyük depremler meydana
gelmiştir. Balıkesir’in toprakları birinci derece deprem bölgesi olarak nitelendirilmektedir.
Balıkesir’de bilinen en yıkıcı etkiye sahip olan deprem, 1898 yılında meydana gelmiş ve birçok
insan bu afetten etkilenmiştir. Depremin şiddetini ölçen cihazların kullanılmaya başlamasından sonra
Balıkesir ve çevresinde en yıkıcı etkiye, 1953 yılında Gönen (7.2) ve 1964 yılında Manyas (6.9) depremleri sebep olmuştur.
1900’lü Yıllardan Günümüze Kadar Balıkesir’de Yaşanan Deprem Sayıları

Depremin Büyüklüğü

Sayısı

4.5 ile 5.5 büyüklüğünde

120

5.5 ile 6.5 büyüklüğünde

11

6.5 ile 7.5 büyüklüğünde

4

1900’lü Yıllardan Günümüze Kadar Balıkesir’i merkez kabul eden 100 km yarıçaplı dairesel
alanda büyüklüğü 4.5 ve 4.5’ten büyük olan depremlerin Kandilli Rasathanesi deprem kayıtları
aşağıda gösterilmiştir.

Harita 3.2: Balıkesir ve çevresinde görülen depremler
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ÜNİTE 3
Acil Toplanma Alanları
►► Acil toplanma alanları, afet sonrasında vatandaşların toplanma alanlarıdır. Çoğu zaman geçici
barınma alanları (çadırkentler, konteyner kentler) ile karıştırılmaktadır.
►► TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Balıkesir - Barınma Hizmet Grubu Planı kapsamında; Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, ilçe belediyelerince belirlenen 1091 adet
acil toplanma alanına AFAD Başkanlığınca belirlenen formata uygun tabela yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Görsel 3.33: Afet ve acil durum toplanma alanı

Görsel 3.34: Afet ve acil durum toplanma alanı

Siz de yaşadığınız yerdeki toplanma alanını
https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama

linkinden öğrenebilirsiniz.
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Şehrimi Tanıyorum

Balıkesir’de Sel
Sel; sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren su taşkınıdır.
Yoğun yağış sonrasında meydana gelen seller, can ve mal kaybına neden olabilmektedir. İlimizde zaman zaman yoğun yağışların sebep olduğu seller meydana gelmiştir.

Su Baskınına Uğrayan Bölgelerin İlçelere Göre Dağılımı

Sel Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler
►► Çevredeki yeşil alanlar korunarak ve artırılarak erozyon ve sel önlenebilir.
►► Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmelidir.
►► Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
►► Yetkililer tarafından binalarda herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Binalar güvenli
ise girilmelidir.
►► Kendi güvenliğimizi sağladıktan sonra, afetzede, yaşlı, bebek ve özel gereksinimli bireylere yardımcı olunmalıdır.

Görsel 3.35: Sel görüntüsü

67

ÜNİTE 3

Balıkesir’de Heyelan
Heyelan; kaya, toprak veya arazi parçalarının yer çekimi, deprem ve aşırı yağışlar gibi dış etkenlerle eğim aşağı hareket etmesidir. Genel olarak toprak kayması olarak da bilinir.
İlimizde yaşanan afet türlerine bakıldığında, %58 ile heyelan afeti ilk sıradadır.

İlimizde Heyelan Afetine Uğrayan Bölgelerin İlçelere Göre Dağılımı

Heyelan Anında ve Sonrasında Alınabilecek Önlem ve Tedbirler:
►► Tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının yolundan uzak durulmalı, hemen mümkün olduğu
kadar yükseklere doğru uzaklaşılmalı ve çevrede yaşayan insanlar toprak kaymasına karşı uyarılmalıdır.
►► Toprak kayması esnasında kaçabilecek sürenin olmaması ve etrafında saklanacak bir yerin bulunmaması durumunda “Çök-Kapan-Tutun” hareketleri ile baş ve boyun bölgesi korunmalıdır.
►► Tehlikeli duvar, çatı ve bacalara karşı çevredekiler uyarılmalı ve güvenli alanlara gidilmelidir.
►► Zarar görmüş binalara girilmemeli, güvenli alanlarda beklenmelidir.
►► Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla yapılacak uyarılar dinlenmelidir.

Balıkesir’de Orman Yangını
Orman yangını; orman alanlarında doğal, insan ihmali ya da başka nedenlerle ortaya çıkan canlı
ve cansız tüm varlıkları tehdit eden büyük ateştir.
Ülkemizdeki orman yangınlarının oluşumuna bakıldığında %38’inin ihmal ve dikkatsizlikten (piknik ateşi, ot-çayır-anız yakma vb.), %12’sinin kasten (kundaklama, tarla açma vb.), %3’ünün yıldırım
düşmesinden ve %47’sinin ise bilinmeyen nedenlerden çıktığı görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde
ülkemizdeki orman yangınlarının temel nedeninin insan faktörü olduğu anlaşılmaktadır.
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Şehrimi Tanıyorum
İlimizde özellikle hava sıcaklığının en yüksek seviyelere ulaştığı yaz aylarında, orman yangınları
da artış göstermektedir. Hem doğal hayatı hem de ekosistemi olumsuz etkileyen orman yangınlarını
alınacak önlemlerle engelleyebiliriz.

1939-2019 Yılları Arasında Balıkesir’de Yaşanan 500 Hektar ve Üzeri
Alanda Çıkan Orman Yangınları
Yanan
alan
(hektar)

Yanan
alan
(hektar)

Müdahaleyi yapan
Orman İşletme
Müdürlüğü

1

Alaçam

20.06.1942 800 ha

6

Bandırma

05.04.2000 1.267 ha

2

Dursunbey

11.08.1945 15.807 ha

7

Alaçam

12.08.2002 595 ha

3

Balıkesir (Çataldağ)

01.08.1985 654 ha

8

Balıkesir (Kepsut)

12.08.2002 3.573 ha

4

Edremit (Ayvalık)

24.07.1990 1.100 ha

9

Balıkesir (Kepsut)

30.07.2013 1.610 ha

5

Edremit (Burhaniye)

26.07.1990 2.063 ha

Yanan orman alanı toplamı

Sıra No

Sıra No

Müdahaleyi
yapan Orman
İşletme
Müdürlüğü

Yangın
tarihi

Yangın
tarihi

27.469 ha

2018 TÜİK verilerine göre 1939-2018 yılları arasında farklı tarihlerde Balıkesir’de 100 hektar
ve üzeri alanda 27 orman yangını çıkmıştır. Bu 80 yıllık zaman aralığında Balıkesir’in 32.725 hektarlık
(327.250.000 m2lik) yeşil alanı yok olmuştur.

Bir futbol sahasının alanı 1050 m2 olarak düşünülürse 80 yılda orman
yangını ile kaybettiğimiz yeşil alanın yaklaşık 311.667 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu biliyor musunuz?
Orman Yangınları Anında ve Sonrasında Alınabilecek Önlem ve Tedbirler:
►► Orman Genel Müdürlüğü, yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip etkin önlemler almalıdır.
►► Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi boyunca yangın riski
yüksek olan ormanlarda yangın ekipleri bulundurulmalıdır.
►► Yangın riskinin fazla olduğu kurak mevsimlerde gerek duyulursa ormana giriş ve çıkışlar daha sıkı
denetlenmelidir.
►► Orman yangınlarında görev yapacak personele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitim verilmelidir.
►► Özellikle yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir.
►► Ormanlık alanlardaki mesire yerlerinde yakılan piknik
ateşi ayrılırken söndürülmelidir.
►► Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır.
►► Yangınlarda zamanında müdahale önemlidir. Herhangi bir orman yangını durumunda 112 acil çağrı
merkezine zaman kaybetmeden haber verilmelidir.
Görsel 3.36: Orman yangını
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ÜNİTE 3
Balıkesir’de:
►► İlköğretim okullarına yönelik orman gezileri ve yangın yönetim merkezi ziyaretleri yapılmaktadır.
►► Gençlere yönelik “Orman Gönülleri Gençlik Kampı”
uygulaması yapılmaktadır.
►► Balıkesir Bölge Müdürlüğüne ait eğitim tırı ile yıl
boyunca şehir merkezlerinde ve okullarda orman
yangınları ile ilgili eğitimler verilmektedir.
►► Geleneksel olarak her yıl halka, yeşili sevdirmek ve
ağaç sevgisini aşılamak için ücretsiz fidanlar dağıtılmaktadır.
►► Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara orman sevgisi aşılamak amacıyla “Sincap Çocuk”
dergisi yayımlanmaktadır. https://sincap.ogm.gov.tr Görsel 3.37: Orman yangını
internet adresinden dergiye ulaşılabilmektedir.

Bunları Biliyor musunuz?
►► 400 ağaçtan oluşan bir orman, yaklaşık 20 kişinin nefes almasına yetecek oksijeni üretir.
►► Ormanlar, biyolojik dengeyi korur. Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş türü yaşayabilir.
►► Ormanlar; bir ısı tamponu gibi görev yaparak sıcağı ve soğuğu dengeler. Yaz sıcağını 5-8 ℃ azaltırken kış sıcaklığını da 1,5-2,8 ℃ artırır.
►► Ormanlar, aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat; erozyonu
da 350 kat azaltır.
►► 1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir.
►► Ormanlar; egzoz ve benzeri zehirli gazları, kirli suları filtre ederek temizler.
►► 100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kg karbondioksiti yok eder.
►► Ormanlar gürültüyü azaltmada da etkildir. Örneğin; kıyısından geçen 50 m genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
►► Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri dönüştürülürse, her yıl 8 milyon hektar orman alanı
korunabilir.

Unutma!
Balıkesir’de doğal afetlere hızlı müdahale etmek
amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi kurulmuştur. Balıkesir
Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. AFAD, Emniyet
Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, 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.
Görsel 3.38: Acil çağrı merkezi numarası
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Şehrimi Tanıyorum

ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Deprem çantasında bulunması gerekenleri ( ) ile işaretleyiniz.
Gıda

Pilli radyo, el feneri ve
yedek piller

Tablet

Çakı, küçük makas

Su

Uyku tulumu veya
battaniye

Futbol topu

Önemli belge fotokopileri

Kişisel bakım malzemeleri

Giyecekler

Oyuncak

Düdük

ETKİNLİK 2: Aşağıdaki formu yaşadığınız yeri gözlemleyerek “Evet” ya da
“Hayır”ı işaretleyerek doldurunuz.

Önlemler

Evet Hayır

Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabit mi?
Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar duvar ve pencerelerden uzağa bulundukları yere sabitlenmiş mi?
İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapaklarına mekanik kilit takılmış
mı?
Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda)
“Afete hazırlık planları” yapılıyor mu?
Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık
karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları
hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklandı mı?
Tehlike anında binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki
tehlikeler ortadan kaldırılmış mı?
Deprem çantası hazır mı?
ETKİNLİK 3: Sınıfınızda 4 grup oluşturunuz. Grubunuzla birlikte atık
malzemelerden yararlanarak Balıkesir’de yaşanan doğal afetlerle (deprem,
sel, heyelan, orman yangını) ilgili sloganlı bir afiş hazırlayınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.

Balıkesir’in hangi ilçelerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.

2.

Balıkesir’in en çok hangi ilçesini seviyorsunuz? Neden?

BALIKESİR’İN İDARİ YAPISI
Ülkemiz, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için il ve ilçeler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
İl ve ilçelerde yönetim, merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetim vasıtasıyla sağlanır.

Balıkesir, 30 Mart 2014 tarihinde büyükşehir belediyesi olmuştur. Balıkesir, büyükşehir statüsü
kazandıktan sonra köyler de mahalle adını almıştır.
Merkezdeki Karesi ve Altıeylül ilçeleri ile birlikte Balıkesir’in 20 ilçesi ve toplamda 1.130 mahallesi vardır.
İlçe

Kuruluş yılı

Yüzölçümü

Nüfus

İlçe

Kuruluş yılı

Yüzölçümü

Nüfus

Altıeylül

2012

956 km²

181.209

Gönen

1923

1.162 km²

73.829

Ayvalık

1928

305 km²

71.063

Havran

1959

565 km²

27.741

Balya

1923

797 km²

13.141

İvrindi

1944

818 km²

32.758

Bandırma

1923

755 km²

154.359

Karesi

2012

695 km²

181.013

Bigadiç

1944

1.108 km²

49.887

Kepsut

1953

889 km²

23.123

Burhaniye

1923

420 km²

60.799

Marmara

1987

134 km²

9.870

Dursunbey

1923

1.719 km²

35.875

Manyas

1936

634 km²

19.339

Edremit

1923

682 km²

154.487

Savaştepe

1954

427 km²

18.243

Erdek

1928

307 km²

32.963

Sındırgı

1923

1.387 km²

33.924

Gömeç

1991

171 km²

13.894

Susurluk

1926

652 km²

39.058

TOPLAM 14.583 km²
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Şehrimi Tanıyorum
Arkadaşlar,
Balıkesir’imizin
ilçelerini hep birlikte
tanıyalım!
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Görsel 3.39: Atatürk Parkı/Altıeylül

Görsel 3.41: Necatibey Eğitim Fakültesi/Altıeylül
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Görsel 3.40: Taksiyarhis Kilisesi/Cunda/Ayvalık

Görsel 3.42: Ayvalık

73

ÜNİTE 3
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Görsel 3.43:Eski maden sahası/Balya
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Görsel 3.45: Eski İskele/Bandırma
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Görsel 3.46: Bor İşletme Fabrikası/Bigadiç
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Görsel 3.47: Zeytin dalı

Görsel 3.48: Ören Sahili/Burhaniye

Görsel 3.49: Suçıktı/Dursunbey
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Görsel 3.50: Antandros Antik Kent/Altınoluk/Edremit
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Görsel 3.51: Kordon/Erdek
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Görsel 3.52: Koca Çınar/Gömeç
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Görsel 3.53: Yer mozaiği/Gönen Mozaik ve Açık Hava Müzesi/Gönen
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Görsel 3.54: Terzizade Konağı/Havran
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Görsel 3.55: Yağlı güreş/İvrindi

Koca Seyit, 276 kg’lık top mermisini sırtında
kaldırarak topa yerleştirmiş ve düşman zırhlısını batırmıştır. Çanakkale Savaşı’nın seyrini
değiştiren en önemli kahramanlardan biri
olmuştur.

Görsel 3.56: Koca Seyit ve Heykeli

Görsel 3.57: Çömlek atölyesi ve çömlek yapımı/İvrindi
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Görsel 3.60: Bükdere (Ulupınar) Mağarası/Kepsut
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Görsel 3.58: Değirmen Boğazı/Karesi

Görsel 3.59: Saat Kulesi/Karesi
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Görsel 3.61: Kelle (Mihaliç) peyniri/Manyas
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Marma

Görsel 3.62: Paşalimanı/Marmara Adası
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Görsel 3.64: Travertenler/Hisaralan/Sındırgı
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Görsel 3.65: Peri Bacaları/Savaştepe

Görsel 3.66: Savaştepe
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Görsel 3.67: Susurluk ayranı
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıda verilen ilçe isimleri bulmacada yer almaktadır.
Bulmaca üzerinde ilçe isimlerini bularak işaretleyiniz.

Altıeylül-Ayvalık-Balya-Bandırma-Bigadiç
Burhaniye-Dursunbey- Edremit-Erdek-Gömeç
Gönen-Havran-İvrindi-Karesi-Kepsut
Manyas- Marmara-Savaştepe-Sındırgı-Susurluk
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.

Balıkesir’in tarihi hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

2.

Balıkesir ismi nereden gelmiştir? Açıklayınız.

DÜNDEN BUGÜNE BALIKESİR

1. Antik Çağ Dönemi:

3. Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi

Kentimizin bilinen ilk sakinleri Mizi ya
da Misi ismiyle anılan Misyalılardır. Balıkesir’in bulunduğu bölgenin adı, eski çağlarda Misya ve Hitit hakimiyetine girdikten
sonra da Assuva olarak adlandırılmıştır.
Truvalıların hâkimiyetinde olan bölge daha
sonra Lidyalıların egemenliğine girmiştir.
Bölgenin sınırları zamanla çeşitli değişikliklere uğramıştır. Kuzeyde Marmara Denizi,
batıda Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi,
doğuda Adranos Çayı ve güneyde de Lidya kenti ile çevrilmiştir.

1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır. 1075 yılında İzmit
çevresi ve Marmara kıyılarında, İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuştur.
1115 yılına kadar bölgede Türk-Bizans çekişmesi yaşanmıştır. Moğolların Anadolu’ya
gelmesiyle 1243 yılında Kösedağ Savaşı’nı
kaybeden Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma
sürecine girmiştir. Bu dönemde Anadolu’da
birçok beylik kurulmuştur.

2. Roma ve Bizans Dönemi:
Misya, Roma egemenliğine girdikten
sonra MÖ 133 yılında Roma’ya bağlı Asia
Eyaleti kurulmuştur. Misya’nın bir kısmı bu
eyalete bağlanmıştır. MS 395’te Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ile kentin
idaresi Doğu Roma’ya (Bizans) geçmiştir.
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4. Karesi Beyliği Dönemi:
Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ile Karesi (Kara İsa) Bey bağımsızlığını ilan ederek Karesi Beyliği’ni kurmuştur
(1296). Karesi Bey, Türkiye Selçuklu Devleti’nin nüfuzlu komutanlarındandır. Bölge bu
tarihten sonra onun ismiyle anılmaya başlamıştır. Kara İsa adıyla da bilinen Karesi Bey
sahip olduğu donanma gücü ile Balıkesir’in
Ege ve Marmara kıyılarındaki bölgelerde hâkimiyet kurmuştur.

Şehrimi Tanıyorum

5. Osmanlı Devleti Dönemi:
Orhan Bey’in Bursa’yı fethetmesinden sonra Osmanlılar, Karesi Beyliği ile komşu
olmuştur. Karesi, Osmanlı Devleti’ne bağlandıktan sonra bağımsız bir sancak olmuş ve
yönetimi Süleyman Gazi’ye verilmiştir. Karesi, 1881-1888 yılları arasında vilayet; ardından 1909 yılında bağımsız bir sancak olmuştur.
6. Kurtuluş Savaşı Dönemi:
Balıkesir,1915’te Çanakkale Savaşı’nda Boğaz’ı geçmek isteyen İtilaf Devletleri’ne
karşı mücadelede, en çok asker yollayan şehirlerin başında gelir. Havranlı Seyit Onbaşı
bu savaşta öne çıkan millî kahramanlarımızdandır.
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinden sonra Ege Bölgesi’nde işgallere başlayan Yunanlılar, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmiştir. Ertesi gün İzmir’in
işgal haberi telgraf ile Balıkesir’e ulaşmıştır. 17 Mayıs günü Balıkesir’de bulunan Alaca
Mescit’te toplantı yapılmasına karar verilmiştir.18 Mayıs günü Vehbi (Bolak) Bey önderliğinde 41 kişiden oluşan Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur. Yunan orduları, 29
Mayıs 1919 tarihinde Ayvalık taraflarına küçük bir çıkarma yapmışlardır. 26-31 Temmuz
ve 16-22 Eylül 1919 tarihlerinde I. ve II. Balıkesir Kongreleri düzenlenmiş ve bölgede Balıkesir’i savunmak için Kuvayi Milliye birlikleri kurulmuştur. Kuvayi Milliye birlikleri Kurtuluş
Savaşı’nda önemli rol oynamıştır. Balıkesir, 6 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtulmuştur.
7.Cumhuriyet Dönemi:
1923 yılında bütün sancakların il olmasıyla Karesi ili kurulmuş; 1926 yılında ilin adı
Meclis tarafından alınan kararla “Balıkesir” olarak değiştirilmiştir. 2014 yılından itibaren
Büyükşehir Belediyesi olan Balıkesir, günümüzde ticaret ve ekonomisi ile Türkiye Cumhuriyeti için önde gelen şehirlerden biri olmaya devam etmektedir.

Görsel 3.69: Karesi Türbesi/Karesi

Görsel 3.70: Alaca Mescit/Karesi

83

ÜNİTE 3

Arkadaşlar, Balıkesir isminin nereden
geldiğini hep birlikte öğrenelim.

Tarihçilere göre Balıkesir adı, Bizans İmparatoru Hadrianus’un av partilerinde kullanmak için
yaptırdığı Paleo Kastro (Eski Hisar) sözcüğünden
gelmektedir.
Balıkesir adı daha çok bal, balık, kesir ve hisar kelimeleri üzerinde yapılan oynamalarla izah edilmiştir.
Balıkesir adı, daha sonra halk etimolojisi sayesinde değişik rivayet ve yorumlara da konu teşkil
etmiştir. Bu rivayetlerden birkaçı kısaca şöyledir:

Görsel 3.71: Balıkesir Tren Garı Binası eski levha

Bir rivayete göre; Balıkesir’ in adı
eskiden Balık Hisar şeklindedir. Buradaki
“balık” Eski Türkçe’de “şehir, kale” veya
“saray” anlamı taşımaktadır. “Kale Şehri”
anlamını veren rivayete göre bu ad, XI.
yüzyıldan sonra kullanılmaz olmuştur.
Gerçekten de Orta Asya’da “Beşbalık” gibi
bazı Uygur Devrine ait yer isimlerinde
“balık” kelimesinin şehir anlamında
kullanıldığı dikkati çekmiştir.
Diğer bir rivayete göre ise; Balıkesir
adı, “balı kesir” yani “balı çok, bol”
anlamındaki söz grubundan gelmiştir. Buna
göre Balıkesir’ in balının bol ve lezzetli oluşu
bu adı almasına sebep olmuştur.
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Şehrimi Tanıyorum

ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: “Dünden Bugüne Balıkesir” bölümünden seçilen ve aşağıda
harfleri karışık olarak verilen kelimelerin doğru ifadelerini yazınız.
a) İMSAY

= ......................

b) ÖSKEADĞ

= ......................

c) ERKASİ

= ......................

ç) HANRO ZİGA

= ......................

d) İZİM

= ......................

e) ŞEBKILAB

= ......................

f) MANANOD

= ......................

g) SANZİB

= ......................

h) KELIBARİS

= ......................

ğ) VAKUYİ LİYELİM = ......................

ETKİNLİK 2: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) Kentimizin bilinen ilk sakinleri .................... ya da .................... ismiyle anılan
Misyalılardır.

b).................... Çanakkele Savaşı’nda öne çıkan millî kahramanlarımızdandır.

c) Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ile .................... bağımsızlığını ilan ederek
.................... Beyliği’ni kurmuştur.

ç) Balıkesir .................... tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur.

d) Cumhuriyet’in ilanından sonra .................... yılında Meclis tarafından alınan
karar gereğince .................... ismi değiştirilerek, yerine .................... kullanılmaya
başlanmıştır.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.

Balıkesir hangi illerle komşudur? Bildiklerinizi söyleyiniz.

2.

Kardeş şehir denilince aklınıza neler gelmektedir? Söyleyiniz.

BALIKESİR’İN KOMŞU VE KARDEŞ ŞEHİRLERİ
Balıkesir’in 5 komşu ili vardır.
Bunlar:
»»

Doğuda Bursa ve Kütahya,

»»

Güneyde Manisa ve İzmir,

»»

Batıda Çanakkale’dir.

Harita 3.3: Balıkesir’e komşu illeri gösteren harita

►► Balıkesir’in komşu illeriyle; coğrafi özellikleri, nüfusu, iklimi, sosyal-ekonomik açıdan benzer ve
farklı yönleri vardır. Kestane şekeri, şeftali, tekstil, Ulu Cami denildiğinde hangi komşu ilimiz
aklınıza gelir?
►► Tabii ki akla hemen Bursa gelir. Bursa ve Balıkesir’i karşılaştıralım.
BALIKESİR

BURSA

Nüfusu (2018)

1.226.575

2.994.521

İklimi

Akdeniz, karadeniz, karasal

Akdeniz, karadeniz

Tarım ürünleri

Zeytin, narenciye, incir, elma, şeftali, Şeftali, kestane, üzüm, elma, armut,
domates, biber, kavun, haşhaş, çilek, kavun, karpuz, domates,
baklagiller, tahıllar
soğan, baklagiller, tahıllar

Ekonomik faaliyetler Tarım, hayvancılık, sanayi,
madencilik, turizm, ormancılık

Tarım, hayvancılık, tekstil, turizm,
otomotiv, mobilya, gıda

Çıkarılan madenler

Kurşun, gümüş, bor, altın, mermer,
demir, manganez, volfram, kaolin

Kurşun, çinko, bakır, altın, nikel,
manganez

Bitki örtüsü

Maki, orman

Maki, orman

86

Şehrimi Tanıyorum
Kardeş şehir; coğrafi olarak uzak yerleşim alanlarının, kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluştukları birlikteliktir. Bu birliktelik, sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve programlar
yürüten iki veya daha fazla belediyenin ortak uygulamasıdır.
Balıkesir’in 11 kardeş şehri vardır. Bunlar:
ŞEHİR

ÜLKE

ŞEHİR

ÜLKE

1

Çimkent

Kazakistan

7

Lefkada

Yunanistan

2

Kazan

Tataristan

8

Schwäbısch Hall

Almanya

3

Roxas

Filipinler

9

Siirt

Türkiye

4

Prizren

Kosova

10

Chungcheongnam-Do

Güney Kore

5

İştip

Kuzey Makedonya

11

Selim/Kars

Türkiye

6

Tlemcen

Cezayir

Görsel 3.72: Kazan/Tataristan

Görsel 3.73: Lefkada/Yunanistan

Görsel 3.74: Schwäbısch Hall/Almanya

Görsel 3.75: Tlemcen/Cezayir

Görsel 3.76: Çimkent/Kazakistan
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ET KİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Balıkesir’in kardeş şehirlerinden birini araştırarak arkadaşlarınıza
tanıtınız.

ETKİNLİK 2: Balıkesir’e komşu illerden birini seçiniz. Seçtiğiniz ili aşağıda belirtilen özellikler doğrultusunda araştırarak Balıkesir ile karşılaştırınız.
BALIKESİR
Nüfusu

İklimi

Tarım ürünleri
Ekonomik
faaliyetleri
Çıkarılan madenleri

Bitki örtüsü
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ÜNİTE 4
ŞEHRİM
ÇALIŞIYOR

•
•
•
•

Balıkesir’in Ekonomik Yapısı ve Nüfusu
Balıkesir’de Unutulmaya Yüz Tutmuş Zanaatlar
Tarihî Mekânları ve Doğal Güzellikleriyle Balıkesir
Balıkesir’in Ulaşım İmkânları

		ÜNİTE 4

											

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Lorem ipsum

1. Bir yerin nüfus ve yerleşmesini etkileyen nedenler neler olabilir? Söyleyiniz.
2. Yaşadığınız çevredeki ekonomik faaliyetlere örnekler veriniz.

BALIKESİR’İN EKONOMİK YAPISI VE NÜFUS
Nüfus ve yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri ekonomidir. Balıkesir’de ekonomi büyük ölçüde tarıma, hayvancılığa, turizme, ormancılığa ve sanayi
üretimine dayanır.
İlimizde tarımsal faaliyetler; topraktan gıda sanayine kadar çok geniş sınırları
kapsamaktadır. Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı yaklaşık %49’dur. Tarımsal
üretim bakımından Manyas, Gönen, Balıkesir, Edremit, Havran, Burhaniye Ovaları
önemli yer tutar. Bu ovalarda başta zeytin, buğday, arpa, mısır, tütün, ayçiçeği, şeker
pancarı, yem bitkileri, kavun, karpuz, narenciye, sarımsak, şeftali, domates olmak
üzere diğer sebze ve meyvelerin birçoğu yetiştirilmektedir. Ürün çeşitliliği, ovaların
geniş ve zengin olması, yaz döneminde mevsimlik işçilerin gelmesi bu bölgelerde nüfus ve yerleşmeyi
artıran önemli sebeplerden bazılarıdır.

Görsel 4.1: Balıkesir’de yetiştirilen tarım ürünlerinden bazıları
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Balıkesir, Türkiye’de

Yem Bitkileri ve
Yeşil Ot Üretiminde

Tahıl ve
Diğer Bitkisel
Ürünlerde

Sebze Ürünlerinde

Şehrim Çalışıyor

Buğday, çavdar

1. sırada

Bakla, bezelye, fiğ, sorgum, yulaf

2. sırada

Mısır

3. sırada

Tritikale, yem şalgamı

4. sırada

Arpa

5. sırada

Bakla

2. sırada

Çeltik

3. sırada

Bezelye (kuru), börülce (kuru)

4. sırada

Çavdar, İtalyan çimi

5. sırada

Bamya

1. sırada

Maydanoz ve kuşkonmaz

2. sırada

Bakla (taze), biber (çarliston), dereotu, patlıcan, turp
(beyaz)

3. sırada

Domates (salçalık), kornişon (turşuluk), kırmızı pancar, sarımsak (taze)

4. sırada

Börülce (taze), kereviz, pırasa, turp

5. sırada

Süpürge otu

2. sırada

Meyve, İçecek
Zeytin (sofralık ve yağlık)
ve
Baharat Bitkilerinde
Kızılcık

4. sırada
5. sırada

2018 TÜİK verileri
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Büyükbaş
Hayvancılıkta

Balıkesir’de büyükbaş hayvancılıkta sırasıyla; Altıeylül, Bigadiç, Gönen, Karesi ilçeleri ön plana
çıkmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta ise; Altıeylül, Gönen, Karesi, Bigadiç ilçeleri ilk sıralarda yer almaktadır. Kümes hayvancılığında; Bandırma, Karesi, Altıeylül, Erdek ön plandadır. Arıcılık da Balıkesir’de yaygın
olarak yapılmaktadır. Havran’da 224, Edremit’te 187, Burhaniye’de 185 tane arı işletmesi vardır.
Sığır (kültür) sayısı ve süt
üretiminde

3. sırada

Büyükbaş süt üretiminde

4. sırada

Sığır sayısı ve büyükbaş
hayvan sayısında

5. sırada

Küçükbaş Hayvancılıkta
Kümes
Hayvancılığında

Görsel 4.3: Küçükbaş hayvancılık

Balıkesir, Türkiye’de

Görsel 4.2: Büyükbaş hayvancılık

Koyun (merinos) sayısı ve süt
3. sırada
üretiminde

Yapağı (merinos) üretiminde

4. sırada

Ördek sayısında

1. sırada

Et tavuğu sayısında

3. sırada

Tavuk eti üretiminde

4. sırada

Yumurta tavuğu sayısında

5. sırada

Hindi sayısında

8. sırada

Bal üretiminde

7. sırada

Bal kovanı sayısında

10. sırada

Arıcılıkta

Görsel 4.4: Kümes hayvancılığı

Görsel 4.5: Arıcılık
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Şehrim Çalışıyor

Maden ve maden işletmeleri, iş olanakları sağladıkları için nüfus ve yerleşmeyi doğrudan etkileyen faktörlerdendir. Çeşitli ve karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olan ilimiz, yeraltı kaynakları yönünden
de oldukça zengindir. Bunların başında bor madeni gelmektedir. Birçok sanayi ürününün yapımında
kullanıldığı için çok önemli bir maden sayılan bor madeni, ilimiz sınırları içinde çıkarılmaktadır. Dünya’nın en zengin bor rezervlerinden biri de ilimizdedir.

Harita 4.1: Bor madeni yatakları haritası

Bor

Bigadiç ve Susurluk

Demir

Havran ve Ayvalık

Kurşun

Havran, Dursunbey ve Balya

Zeolit

Bigadiç

Manganez

Dursunbey, Edremit ve Bigadiç

Ametist

Dursunbey

Altın

Havran, Ayvalık ve Kepsut

Kaolin

Sındırgı

Mermer

Marmara, Manyas, Erdek ve Bigadiç

Halloysit

Balya ve Gönen

Vollastonit

Kepsut

Gümüş

Bigadiç

Görsel 4.6: Bor madeni

Halloysit, yüksek kaliteli seramik ve porselen üretiminde kullanılır. Dünya’da dört ülkede çıkarılmaktadır. Bunlardan biri de ülkemizdir. Vollastonit; plastik,boya ve lastik hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Türkiye’deki iki maden yatağından biri de Balıkesir’de bulunmaktadır.

Fe

Pb

Zn

Na

Mn

B

Mo
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İlimizin Ege Denizi kıyısında 1, Marmara Denizi kıyısında 7 olmak üzere 8 iskele ve liman tesisi
bulunmaktadır. En aktif limanlar; TCDD Bandırma Limanı, BAGFAŞ Limanı ve Saraylar Belediye İskelesi’dir. Balıkesir ilimizde 2 sivil havaalanı bulunmaktadır.

Görsel 4.7: Liman/Ayvalık

Görsel 4.8: BAGFAŞ Limanı/Bandırma

Görsel 4.9: Balıkesir Koca Seyit Havalimanı/Edremit

Sanayi ve ticaret, nüfus ve yerleşmeyi etkileyen diğer önemli unsurlardandır. Sanayi ve ticaret
alanlarında atılımlarını sürdüren Balıkesir’de tarımın geniş alanı kapsaması tarıma dayalı endüstri kollarının gelişmesini sağlamıştır. Körfez Bölgesi’ndeki Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran ilçeleri tarımsal
yapıları nedeniyle zeytinyağı ve sabun üretiminin merkezi hâline gelmiştir.
Balıkesir, kolonyasıyla da ünlü bir şehirdir. Beyaz zambak, saray çiçeği, ıhlamur, akasya, zeytin
çiçeği ve limon gibi 150’ye yakın çeşidi bulunmaktadır. Sanayileşme sürecine giren kolonya, Balıkesir’in
simgesi olmuş ve ekonomiye katkı sağlamıştır.
Balıkesir’in İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük sanayi şehirlerine kara, deniz ve demir yolu ile bağlantılarının bulunması ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Görsel 4.10: Zeytinyağı sabunu
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Şehrim Çalışıyor

İldeki modern fabrikalar ise, Balıkesir merkezinde ve Bandırma’dadır. Borik asit, boraks, trafo, kâğıt,
çimento, mermer, metal ürünleri, tarım alet ve makineleri, elektrikli cihazlar, suni dokuma ve yapay gübre üreten fabrikalar bunlardan bazılarıdır.
Merkez ilçelerde; tarım makineleri, çimento,
sentetik çuval, trafo, jeneratör, un fabrikaları bulunur.
Ayvalık ve Edremit’te zeytin, zeytinyağı ve sabun; Bandırma’da beyaz et ve gübre; Manyas ve Gönen’de süt
ve süt ürünleri; Dursunbey’de orman ürünleri; Bigadiç
ve Sındırgı’da maden sektörleri yoğunlaşmıştır.
Görsel 4.12: Kâğıt fabrikası

Türkiye’de yıllar itibarıyla önemi artan rüzgâr enerjisi üretiminde Balıkesir, coğrafi konumu nedeniyle en büyük paya sahiptir. Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerji santrali ilimizde 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Altıeylül, Karesi, Bandırma, Susurluk rüzgâr enerji santralleri olan başlıca ilçelerdir.

Görsel 4.13: Rüzgâr türbini

Balıkesir’de ekonomik yapı ve yerleşmeyi etkileyen diğer unsur balıkçılıktır. Balıkesir’in denize
kıyısı olan 8 ilçesi vardır. Ayvalık, Gömeç, Edremit, Burhaniye, Bandırma, Erdek, Marmara, Gönen ilçelerinde balıkçılık yapılmaktadır. Bu ilçelerin dışında Balya, Bandırma, Bigadiç, İvrindi, Manyas Kuş
Gölü, Savaştepe, Sındırgı Çaygören Baraj Gölü, Susurluk Baraj Gölü ve göletlerinde tarla balıkçılığı ile
balıklandırma çalışması yapılmaktadır.

Görsel 4.14: Balıkçılar
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Nüfus ve yerleşmeyi etkileyen faktörlerden biri de turizmdir. Ege ve Marmara Denizleri’nin kıyısında, Türkiye’nin en fazla adasına sahip il olan Balıkesir; doğal, tarihî ve kültürel varlıklar bakımından
büyük çeşitliliğe sahip bir turizm merkezidir. İl turizmi, Marmara ve Ege Denizleri’ndeki adaları ve kıyı
kesimindeki turizm beldeleriyle özellikle yaz mevsiminde oldukça hareketlidir. Edremit’in Güre ve Akçay Mahalleleri ile Ayvalık, Erdek, Gömeç, Burhaniye ilçeleri en önemli deniz turizmi bölgeleridir. Deniz
turizmi dışında ilimizin sahip olduğu alternatif turizm imkânları termal turizm, doğa ve dalış turizmidir.
Sınırlarımız içerisinde yer alan Kaz Dağları ve Kuşcenneti de önemli turizm potansiyeline sahip millî
parklardır.

Görsel 4.15: Sarımsaklı sahili

Görsel 4.16: Marmara Adası sahili

Görsel 4.18: Termal tesis/Güre
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Görsel 4.17: Ayvalık sahili

											

Şehrim Çalışıyor

ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıda verilen tabloyu inceleyiniz. Belirtilen ifadeler hangi

MADENCİLİK

SANAYİ

ULAŞIM

TURİZM

BALIKESİR

TARIM

ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır? İşaretleyiniz.

Balıkesir’de iki sivil havaalanı
bulunmaktadır.

Manyas, Gönen, Balıkesir, Edremit,
Havran, Burhaniye Ovaları’nda
zeytin, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği,
domates, biber, kavun vs. yetiştirilir.

Dünya'daki bor rezervlerinin %60'ı
Bigadiç ilçesinde çıkartılır.

İlimizde kâğıt, çimento, mermer,
metal ürünleri, tarım alet ve makine
fabrikaları bulunur.

Kaz Dağları ve Kuşcenneti ilimizin
önemli uğrak yerlerindendir.
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ET KİNLİKLER
ETKİNLİK 2: Aşağıda verilen Balıkesir dilsiz haritasını inceleyiniz. Nüfusun
yoğun olduğu ilçelerin adlarını harita üzerinde belirtiniz. Bu ilçelerde nüfusun
yoğun olmasının nedenlerini yazınız.
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Şehrim Çalışıyor

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Lorem ipsum

1. Zanaat denilince aklınıza neler gelmektedir? Belirtiniz.

2. İlimizde geçmişte yapılan veya günümüzde yapımı devam eden el sanatlarına örnekler

veriniz.

BALIKESİR’DE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ZANAATLAR
Zanaat; insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte
deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iştir. İlimizde unutulmaya yüz tutmuş zanaat dalları; dokumacılık,
bakırcılık, çömlekçilik, kunduracılık, keçecilik, oymacılık olarak sıralanabilir. Bu zanaat dalları bulunduğu bölgenin tanınmasını ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamıştır.
Balıkesir’de görülen pek çok zanaat dalı vardır. Bunlar; dokumacılık, keçecilik, süpürgecilik,
çömlekçilik, yorgancılık, at arabası yapımı, oyacılık ve ağaç işleridir.

Dokumacılık
Halı dokumacılığı; Sındırgı, Dursunbey ve Bigadiç ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaygın olarak
yapılmaktadır. Balıkesir’in, halı dokumacılığıyla ün yapmış ilçesi Sındırgı’dır. Burada dokunan ve adıyla
ünlenen Yağcıbedir halılarının ömrü 150-200 yıldır. Bu halılar kullanıldıkça değer kazanmaktadır.

Görsel 4.19: Dokuma tezgâhında halı dokuyanlar
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Görsel 4.20: Yağcıbedir halısı
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Yağcıbedir halılarının iki önemli özelliği vardır. Bunlardan biri; doğal
bitki yaprağı ve köklerinden elde edilen “kök boya” adı verilen boyalarla
boyanmış ipleridir. Diğeri ise özgün motif kullanımıdır. Sındırgı Yağcıbedir
halılarının geleneksel özelliklerinin bozulmadan gelecek nesillere orijinal
haliyle aktarılabilmesi için geleneksel motif, doku, yapı ve boyaları bir
proje çerçevesinde bilimsel olarak kayıt altına alınmaktadır. Mahallelerde
3000 civarında halı tezgâhı vardır. Yılda yaklaşık olarak 300.000 adet çeşitli
ebatlarda halı dokunmaktadır. Bu halılar ülke ekonomisine yılda ortalama
1 milyon TL’ye yakın gelir sağlamaktadır. Genç nüfusun halı dokuma işi ile
ilgilenmemesi, fabrikasyon halıların çoğalması ve ucuz olması nedeniyle
Yağcıbedir halı tezgâh sayıları her geçen gün azalmaktadır.

Görsel 4.21: Kök boyama

Görsel 4.23: Yün çıkrığı

Görsel 4.22: Kök boya malzemeleri

Görsel 4.24: Yün eğirme
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Keçecilik
Keçe; hammaddesi yün olan, yünün sabunlu su ile ıslatılıp birçok işlemden geçirilerek dövülmesi ile oluşturulan bir kumaştır. Türklerde göçebe yaşam ile ortaya çıkan, geçmişi uzun olan bu el sanatı
azalarak da olsa günümüze kadar gelmiştir. Keçe; yaygı keçesi, paspas, kepenek, külah, yelek, pantolon ve çanta yapımında kullanılmaktadır. Halkın keçeciliğe olan ilgisinin azalması ve halı fabrikaların
çoğalması bu zanaatı bitme noktasına getirmiştir.

Görsel 4.25: Keçe yapımı

Görsel 4.26: Yün eğirme makinesi

Görsel 4.27: Kepenek yapımı

Görsel 4.28: Kepenek giymiş çoban

Oyacılık
Oya; iplik, boncuk, pul gibi gereçlerle tığ, iğne, mekik, firkete ve şiş kullanılarak çeşitli tekniklerle
yapılan el sanatı ürünüdür. Oyalar isimlerini hayvanlardan, bitkilerden, figürlerden ve nesnelerden alırlar.
Balıkesir yöresinde yaygın olarak yapılan oya çeşitleri, iğne ve boncuk oyalarıdır. Ülkemizde iğne oyacılığında en tanınmış merkezlerden biri de Balıkesir’in Gönen ilçesidir. Her yıl 6 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen “Oya Festivali” hem oyacılığın gelişimine hem de kadınların aile bütçesine
katkıda bulunmasını sağlamaktadır.

Görsel 4.29: Boncuk oyası
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Görsel 4.30: İğne oyası

Görsel 4.31: Mekik oyası

Görsel 4.32: Pullu oya
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Ağaç İşleri
Ağaç işleri, İvrindi ilçesi ve Korucu Mahallesi’nde daha çok görülmektedir. Ağaçtan yapılan eşyalar; kaşık, oklava, kirkit, ağızlık ve bastondur. Ağaçtan yapılan kaşıklar boyanarak süs eşyası olarak
kullanılmaktadır.

Görsel 4.33: Kirkit

Görsel 4.34: Baston

Görsel 4.35: Kaşık süsleme

Çömlekçilik
Çömlek; kullanıma uygun toprağın ezilmesi, yoğrulması ve çark üzerinde şekil verilmesiyle yapılır. Anadolu’da eski el sanatlarından biri olan çömlek yapımı İvrindi ilçesi Kayapa Mahallesi’nde de
devam etmektedir. Günümüzde çömlek ürünleri olarak testi, küp, saksı ve güveç yapılmaktadır. Çömlekçilik, teknolojik gelişmelere yenik düşen zanaat dallarından birisidir.

Görsel 4.36: Çömlek yapımı
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At Arabası Yapımı
Günümüzde motorlu taşıtların yaygınlaşması ve hayvan haklarına olan duyarlılığın artması ile
at arabası yapımı azalmıştır. Günümüzde at arabası yapımı yalnızca Susurluk ilçesinde yapılmaktadır.
Ahşaptan yapılan at arabaları üzerine çeşitli manzara ve çiçek resimleri yapılır.

Görsel 4.37: At arabası

Görsel 4.38: At arabası süsleme

Yorgancılık
Balıkesir’de yorgan yapımı uzun yıllar öncesine dayanan bir zanaat dalıdır. Yorgan; yatakta örtünmeye yarayan ve içi pamuk, yün, kuş tüyü vb. maddelerle doldurulup dikilmiş bez bir kılıftan oluşan
örtüdür. Yorganı diken kişiye yorgancı denir. Yorgancının ustalığını kanıtlayan yorgan desenin zenginliğidir. Yorganın yüzü birbirinden farklı motifler ile süslenir. Teknolojinin gelişmesi; hazır çeyiz, yorgan ve
yastık sektörünün hızla ilerlemesi yorgan zanaatını olumsuz etkilemektedir.

Görsel 4.39: Yorgancı

Görsel 4.40: İpek yorgan

Süpürgecilik
		
Çalı süpürge, gelişen teknoloji karşısında
temizlik aracı olarak önemini yitirirken geleneksel
bir zanaat ürünü olarak değerini korumaktadır. Kullanım eşyası olarak yapımı hâlâ devam eden süpürgeler, nişan ve düğün geleneklerinde bir süs eşyası
olarak kullanılan kültürel malzemeler arasında yer
alır. Aynalı veya süslü süpürge diye de anılan çeşitleri farklı ebatlarda ve aksesuarlarla yapılmakta ve
ilgi görmektedir. Süpürgecilik, Karesi Yaylabayır
Mahallesi ve Sındırgı’da yapılmaktadır.
Görsel 4.41: Süpürgeler
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Evinizde ya da yakın çevrenizde bulunan Balıkesir yöresi zanaat
dallarına ait ürünleri veya fotoğrafları sınıfınıza getiriniz. “Zanaat Ürünleri Sergisi” hazırlayınız.

ETKİNLİK 2: Yağcıbedir halılarını inceleyiniz. Siz de özgün bir halı deseni
motifi tasarlayıp boyayınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Lorem ipsum

1. Turizm denilince aklınıza neler gelmektedir? Söyleyiniz.
2. Balıkesir turizminin ülke ekonomisine katkıları nelerdir? Söyleyiniz.

BALIKESİR’DE TURİZM
Turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezidir. Balıkesir; Marmara ve
Ege’de uzanan kıyıları, sahip olduğu jeotermal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve tarihsel atmosferi bir
arada yaşatan güçlü bir turizm cennetidir. Deniz turizminden termal turizme kültür turizminden doğa
turizmine ev sahipliği yapan ilimiz, yıl boyunca turistleri ağırlamaktadır.

Deniz Turizmi
22 mavi bayraklı plajı ile Marmara ve Ege Denizleri’nde 291 km kıyısı bulunan Balıkesir’de deniz
turizmi Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Marmara Adası’nda gelişmiştir. Ayvalık’ta deniz
turizmi için güçlü potansiyel bulunmaktadır. Özellikle Altınova ve Sarımsaklı Plajları, geniş kumsallarıyla
dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Ayvalık Adaları, Edremit Körfezi ve Marmara Adaları; dalış sporları,
yamaç paraşütü ve sörf yapmaya uygun koy ve körfezleri ile turistlerin gözde merkezlerindendir. Kırmızı
mercanlarıyla Ayvalık, Türkiye’nin en önemli dalış noktalarından biridir.

Görsel 4.42: Mavi bayrak

Mavi Bayrak: Deniz,
kumsal ve çevresinin
istenilen temizlikte olması
dolayısıyla verilen, uluslararası belgeye sahip olunduğunu gösteren bayraktır.

106

Görsel 4.43: Mavi bayraklı plaj

											

Şehrim Çalışıyor

Görsel 4.44: Plaj/Akçay

Görsel 4.45: Kırmızı mercan

Görsel 4.46: Mercan ve dalgıç/Ayvalık

Görsel 4.47: Dalış yapanlar/Ayvalık

Termal Turizm
Termal turizm; şifalı suların tedavi ya da eğlence amaçlı kullanılması ile gerçekleşen turizm
çeşididir. Balıkesir, Türkiye’de termal turizmin en yoğun olduğu illerden biridir. İlimizde birçok termal
turizm merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler; Edremit-Güre, Edremit-Bostancı, Gömeç-Karaağaç,
Burhaniye-Pelitköy, Gönen-Ekşidere, Manyas-Kızık, Balya-Ilıca, Susurluk-Kepekler-Yıldız, AltıeylülPamukçu, Bigadiç-Hisarköy, Sındırgı-Hisaralan’dır.

Görsel 4.48: Kaplıca/Güre
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Kültür Turizmi
Balıkesir; müzeleri, camileri, şehitlikleri, manastırları ve antik
kentleri ile kültür turizminde önemli bir merkezdir. İlimiz Antandros,
Daskyleion, Kyzikos, Adramytteion gibi birçok antik kent ve ören yerine
ev sahipliği yapmaktadır.
Balıkesir’in tarîhi ve kültürel varlıklar yönünden zengin olmasının
sebebi, Antik Çağlar’dan başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti’ne ev sahipliği yapmasıdır. Bu nedenle
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversiteler iş birliği ile kazı ve restorasyon
çalışmaları artarak devam etmektedir.
Tarihî dönemlerde ön plana çıkan el sanatları, bilgi hazineleri ve
tarihî dokunun tanıtılması, turistlerle buluşturulması amacıyla çok sayıda
farklı müze ilimizde hizmet sağlamaktadır.
Görsel 4.49: Kazı çalışması

Görsel 4.50: Antandros kazı alanı/Altınoluk

Görsel 4.51: Mozaik/Antandros/Altınoluk

Gastronomi Turizmi
Balıkesir; sahip olduğu tarımsal ürün çeşitliliği, yeme içme alışkanlığı ve zengin mutfağı ile gastronomi turizmi için güçlü bir potansiyele sahiptir. Edremit ve Ayvalık yağlık zeytinlerinden üretilen zeytinyağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaretli
ürün olarak kabul edilmektedir. Zeytinyağı, Edremit ve Ayvalık’ ın turizm sembollerinden biridir. Höşmerim tatlısı, Edremit yeşil çizik zeytini, çeşnili zeytinyağları, Gönen baldo pirinci, Gönen eti, Manyas
kelle peyniri, Susurluk ayranı, Susurluk ve Ayvalık tostları, Ege otları, deniz ürünleri, Balıkesir kaymaklısı
ilimize ait önemli gastronomik değerleri oluşturmaktadır.
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Doğa Turizmi
Sahip olduğu doğal güzellikler, zengin bitki örtüsü ve elverişli iklim koşulları Balıkesir’de doğa
turizmi yatırımlarının artmasında etkilidir. Balıkesir’de yayla turizmi, dağ ve doğa yürüyüşü, mağara turizmi, kuş gözlemciliği, botanik ve av turizmi gibi pek çok alternatif turizm yatırımı için oldukça elverişli
bir ortam bulunmaktadır. Özellikle Kaz Dağları, sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliği ile adından bahsettiren bir doğa turizm alanıdır. Dursunbey Alaçam Dağları sahip olduğu çevresel yapı ile kampseverler
tarafından tercih edilmektedir.

Görsel 4.52: Bisikletle doğa turu

Görsel 4.53: Doğa turizmi/Kaz Dağları

Balıkesir’de bulunan Kaz Dağları, sahip olduğu coğrafi özellikleri ile doğa yürüyüşü ve trekking
faaliyetlerinde turistlerin tercih ettiği merkezlerden biridir. Kaz Dağları’nda Yayla Tepe ve Ayı Deresi
önemli uğrak noktalardandır. Ayrıca Sındırgı, Dursunbey, İvrindi, Edremit, Ayvalık, Erdek ve Susurluk’ta
doğa yürüyüşü ve trekking faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Görsel 4.54: Doğa yürüyüşü/Kaz Dağları

Görsel 4.55: Doğa yürüyüşü

Balıkesir’in coğrafi koşulları uygun olduğundan safari turları yapılmaktadır. Eşsiz doğal güzellikleri ile Balıkesir, safari meraklıları için uygun alan ve prkurlara sahiptir. Özellikle Kaz Dağları, safari turları
için yoğun talep görmektedir.
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Kuş Gözlemciliği
Kuşcenneti Millî Parkı, sahip olduğu canlı çeşitliliğiyle kuş gözlemcileri için Türkiye’nin önemli
bir merkezidir. Millî Park, başta su kuşları olmak üzere çeşitli birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Gönen ve Edremit de kuş gözlemciliği potansiyeli olan merkezler arasındadır.

Görsel 4.56: Kuş gözlem etkinliği

Görsel 4.57: Kuş gözlem kulesi

Agro Turizm
Tarım kenti olan Balıkesir, tarım turizmi olarak da bilinen agro-turizm faaliyetleri için güçlü bir
potansiyel oluşturmaktadır. Bu turizm; şehirde yaşayan insanların kırsal kesimdeki yaşamı daha fazla
hissetmesini, yerel kültürleri yakından tanımasını, toprak ve tarımla yakınlaşmasını sağlamaktadır. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit doğal güzellikleri ile agro-turizm faaliyetlerinin geliştiği
merkezlerdir.

Av Turizmi

Görsel 4.58: Üzüm toplama

Sportif olta balıkçılığı en çok Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Bandırma ve Marmara Adası’nda;
kara avcılığı ise Balıkesir’in iç bölgeleri ve Dursunbey’de yapılmaktadır.

Görsel 4.59: Balık tutma
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Astro Turizm
Balıkesir, Samanyolu’nun ve binlerce yıldızın muhteşem bir görsel şölen sunduğu çok sayıda
karanlık bölgeye sahiptir. Karanlık bölgelerde gökyüzü eğitim faaliyetleri, amatör astronomların gözlem
aktiviteleri, astrofotoğrafçılık gibi çok sayıda etkinliği organize etme imkânı bulunmaktadır. Özellikle
Sındırgı, Dursunbey, Bigadiç, İvrindi, Savaştepe ve Balya sınırları içinde kalan birçok nokta Türkiye’nin
dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekmektedir.

Görsel 4.60: Gökyüzü gözlemi

Geriatri Turizmi
İleri yaş turizmi olarak tanımlanan geriatri turizmi, yaşlı bakımı hizmetleri, meşguliyet turları, özel
bakım ve gezi turlarını içermektedir. Balıkesir geriatri turizminde, şifalı termal kaynaklara sahip olan Gönen, Edremit, Sındırgı, Bigadiç ilçeleri ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Kaz Dağı etekleri, temiz havası
ile sağlık turizmi için uygun merkezlerden biridir.

Görsel 4.61: Sağlık hizmetleri/Geriatri turizmi

Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Balıkesir’in bu zenginliklerini görmek için gelen ziyaretçiler
kentin ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Her geçen yıl turizmle ekonomisi gelişen Balıkesir, bu
sayede göç almakta ve nüfus bakımından büyümektedir.
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin ait olduğu turizm
faaliyetlerini yazınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Lorem ipsum

1. Hangi şehir ya da şehirlere seyahat ettiniz? Söyleyiniz.
2. Yolculuk yaparken hangi ulaşım türlerini tercih edersiniz? Nedenleriyle belirtiniz.

BALIKESİR’İN ULAŞIM İMKÂNLARI
Ulaşım; köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş ve bir şeyin bir yerden
başka bir yere aktarılmasıdır.
Şehirlerin kuruluşu ve gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan ulaşım; ekonomi, tarım ve sanayiye yön vererek şehirlerin büyümesinde ve şehir planlamasında önemli bir etkiye sahiptir.
Balıkesir, bulunduğu coğrafi konum ile Türkiye’nin batı bölgelerindeki önemli merkezleri birbirine bağlar. Balıkesir’de kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımları yapılmaktadır.
Balıkesir şehir içi ulaşımda raylı sistemli taşımacılık yoktur. Ulaşım otobüs, ticari minibüs, dolmuş gibi araçlarla yapılmaktadır. Balıkesir il genelinde ulaşımla ilgili düzenlemeler Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Kara Yolu Ulaşımı
Balıkesir’de toplam kara yolu ağı 1212 km’dir. Şehirler arası otobüs terminali, şehre 6,5 km
uzaklıktadır. Terminal ile şehir merkezi arasında 24 saat boyunca şehir içi otobüs seferleri yapılmaktadır. İl merkezinin, Bandırma, Edremit ve Manisa’dan gelen yolların kavşağında bulunması; Balıkesir’in
şehirler arası ulaşımda sık kullanılan bir güzergâh olmasını sağlamıştır.
Balıkesir, İstanbul ve İzmir otoyolunun geçiş rotasında olduğu için şehrin ulaşım ağı gelişmiştir.
İzmir-Çanakkale’yi bağlayan kara yolunun Ayvalık-Edremit bölümü Balıkesir sınırları içinde kalmaktadır.
Bu yol; Trakya, Güney Marmara ve Ege Bölgeleri’ni birbirine bağlayan önemli bir yoldur ve özellikle yaz
aylarında turizm faaliyetlerinin de hızlandığı dönemde oldukça sık kullanılmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nde
yer alan firmaların çoğunun seyahat başlangıç noktası Balıkesir değildir. Bu durum, Balıkesir’in otobüsle yolculuk bakımından transit merkez olduğunu
göstermektedir. Balıkesir ilçelerine yapılan seferler
yine bu otobüs terminalinden gerçekleşmektedir ve
ilçelerin hepsine sefer mevcuttur. Ancak şehir, bütün ilçeleriyle aynı ölçüde bağlantılı değildir. Sefer
sayılarının sıklığı ilçelerin yakınlığına, nüfus büyüklüklerine ve yakında bulunan yerleşmelerin sosyoekonomik gelişmişlik durumlarına göre farklılıklar
göstermektedir.

Görsel 4.62: Balıkesir kara yolları
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre
2019 yılı Mayıs ayında Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 481 bin 250’ye ulaşmıştır.

Demir Yolu Ulaşımı
Balıkesir, Kuzey Ege Bölgesi’nin ulaşımını sağlayan demir yolu hattı üzerinde bulunan önemli
bir istasyondur. İlin Balıkesir-İzmir, Balıkesir-Ankara ve Balıkesir-Bandırma arasında demir yolları toplam uzunluğu 280 km’dir. Bu demir yolları yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. Yük taşımacılığında Bandırma Gar Müdürlüğü en fazla yük taşınan demir yolu hattıdır.

Görsel 4.63: Tren istasyonu

Deniz Yolu Ulaşımı
Deniz yolu ulaşımı için Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan Bandırma Limanı kullanılmaktadır. Bandırma Limanı, bölgenin önemli ihracat ve ithalat kapılarından birisidir. Limanın demir
yolu ve kara yolu ile bağlantılı olması sık kullanılan bir liman olmasını sağlamaktadır. Liman, yolcu taşımacılığı için de kullanılmaktadır. İstanbul Yenikapı Limanı ve Bostancı Limanı’na Bandırma üzerinden
yapılan seferlerde hızlı feribot ve deniz otobüsleri kullanılmakta, Erdek üzerinden yapılan seferlerle de
feribotlarla Tekirdağ’a gidilmektedir.

Görsel 4.64: Feribot seferi
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Şehrim Çalışıyor

Hava Yolu Ulaşımı
Balıkesir’de Merkez Havalimanı ve Edremit Koca Seyit Havalimanı olmak üzere iki havalimanı
bulunmaktadır. Balıkesir Merkez Havalimanı askeri ve sivil uçuşlara hizmet vermektedir.
Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi özellikle yaz aylarında talebin yüksek olduğu turizm merkezleri,
Balıkesir Koca Seyit Havalimanının yolcu trafiğini artırmaktadır. Yıl boyunca haftanın her günü Ankara
ve İstanbul tarifeli seferler yapılmaktadır. 19 Haziran 2010 tarihinden itibaren Geçici Hudut Kapısı ilan
edilerek yurt dışı direkt uçuşlar ile bölgeye yabancı turistlerin ulaşımı sağlanmaktadır.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı; Balıkesir’e 80 km, Edremit’e 8 km, Burhaniye’ye 6 km uzaklıktadır. Engelsiz Havaalanı Projesi kapsamında, engelliler için her türlü ulaşılabilirliği sağlanmıştır.

Görsel 4.65: Koca Seyit Havalimanı

112 Acil Çağrı Merkezi
Acil çağrı numaralarının (yangın, sağlık, güvenlik) tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere Balıkesir’de 2017 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi oluşturulmuştur.
112 Acil Çağrı Merkezinde; sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve valiliklerce gerekli görülen
diğer birimler koordineli olarak çalışmaktadır.
112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin iki temel amacı vardır:
►► Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine tek

bir numarayı bilmeleri,

►► Acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaş-

maları.

112 Acil Çağrı Merkezine günün 24 saati ulaşılabilir. Olaylar vatandaşlar tarafından bildirildiğinde, vakit kaybedilmeden ilgili birimlerce olay yerine müdahale edilir.
Unutulmaması gereken en önemli husus; 112 Acil Çağrı Merkezinin hayati öneme sahip bir hat
olduğudur. Bu nedenle gereksiz yere aranmamalı, asılsız ve yanlış ihbarlarla meşgul edilmemelidir.
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ET KİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıdaki görseli inceleyiniz, ne anlatmak istediğini yazınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Serbest zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Söyleyiniz.
2. Balıkesir’de katıldığınız kültürel etkinlikler nelerdir? Örnekler veriniz.

BALIKESİR’DE KÜLTÜR VE YAŞAM

Bir kentin kültür ve sanat yönünden gelişmiş olması toplumun huzur ve refahını
da artırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Sanatsız kalan bir milletin,
hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”. Kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, gazete ve dergi sayıları gibi maddi kültür ögeleri toplumun kimliğini oluşturan ve
gelişmişlik göstergeleri arasında yer alan çok önemli unsurlardır.

Kütüphaneler
Türkiye’de toplam 1.162 kütüphane vardır. Balıkesir genelinde ise 22 kütüphane bulunmaktadır.
Balıkesir’in merkez ilçelerinde (Altıeylül ve Karesi) 4 halk kütüphanesi ile 3 çocuk kütüphanesi; Ayvalık,
Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe,
Sındırgı ve Susurluk ilçeleri ile Akçay ve Zeytinli Mahallesi’nde halk kütüphaneleri bulunmaktadır. Balıkesir‘de kütüphaneler gerek öğrenciler gerekse halk tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Görsel 5.1: Kütüphane

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, 15 Ocak 1901 yılında Karesi Sancak Beyi Ömer Ali Bey tarafından
kurulmuştur. Türkiye’deki en eski ve köklü kütüphanelerden biridir. “Mevcut kitap sayısı açısından” Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden sonra 72.236 adet kitap ile 81 il halk kütüphanesi arasında
2. sırada gelmektedir. Geniş kitap arşivi ile Balıkesir halkına hizmet veren İl Halk Kütüphanesinde zaman
zaman çeşitli konferans ve yarışmalar da düzenlenmektedir.
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Merak ettiğiniz bir kitabın Balıkesir kütüphanelerinin hangisinde olduğunu araştırmak ister misiniz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan “e-kitap halk
kütüphanelerinde!” hizmetiyle binlerce kitaba elektronik ortamdan
ulaşılabilmektedir. Aranılan kitabın hangi kütüphanede bulunduğuna “http://koha.ekutuphane.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-main.pl”
internet adresi ile daha kolay erişim sağlanabilmektedir.

Görsel 5.2: e-kütüphane

Sanat Merkezleri
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, kurum, kuruluş ve derneklerin desteği ile ilimizde çeşitli sanat
etkinlikleri düzenlenmektedir. “Elektrik Fabrikası” olarak inşa edilen ve uzun yıllar bu işlevini sürdürdükten
sonra restore edilen Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi, 313 koltuk kapasiteli; ses, ışık ve ısı sistemleriyle sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Görsel 5.3: Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi/Karesi

Balıkesir’in önemli diğer sanat merkezi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi Kent Arşivi’dir.
Elektrik ve Su-Otobüs İşletmesi eski binası 2004 yılında restore edilerek Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar
Müzesi Kent Arşivi adını almıştır. Üç kattan oluşan binanın ilk iki katı Çağdaş Sanatlar Müzesi, üçüncü katı
ise kent arşivi olarak kullanılır. Müzede Prof. Dr. Devrim Erbil’in çalışmalarının yanında önemli yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonlar sergilenmektedir. 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’nde, kentin tarihî geçmişi, sosyal birlikteliği, ekonomik, coğrafi ve kültürel yapısıyla ilgili
bilgi içeren kitap, gazete, tez, video, belge ve fotoğraf gibi çeşitli materyaller koruma altına alınmakta ve
araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Sinema ve Tiyatrolar
Sinema gösterimleri ve tiyatrolar bir kentin önemli sanat ve kültür etkinliklerindendir. Bu sanatsal
faaliyetler, insanları bir araya getirmektedir. Balıkesir 27 sinema salonu ile 18 tiyatro salonuna sahiptir. İlimiz sinema ve tiyatro sayısı bakımından ülke genelinde 15. sıradadır. Ancak seyirci sayısına bakıldığında
19. sırada yer almaktadır. Balıkesir’de ayrıca Ayvalık, Altınoluk, Güre ve Karesi ilçelerinde amfi tiyatrolar
bulunmaktadır. Amfi tiyatrolarda yaz aylarında konserler verilmektedir.
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Görsel 5.4: Antandros Amfi-Tiyatro/Altınoluk

mektedir.

Sinema gösterimleri ve tiyatroların yanı sıra ilimizde “Açık Hava Sinema Günleri” de düzenlen-

Eğitim ve Bilim
Şehirlerin sosyoekonomik gelişmişliğini belirleyen faktörlerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim göstergeleri bakımından Balıkesir, ülkemizde üst sıralarda yer alan illerdendir.
Türkiye’de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 93’tür.
Balıkesir ortalaması ise yüzde 96’dır. Balıkesir’in eğitim düzeyi
incelendiğinde ilkokul mezunları en çok paya sahiptir. Üniversite ve üzerinde eğitim düzeyine sahip kişilerin toplam nüfus
içindeki oranı yüzde 10’dur.
Balıkesir’in çok renkliliğini oluşturan yönlerinden biri de
öğrenci şehri olmasıdır. Balıkesir’e bu özelliği katan Balıkesir
Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesidir.
Görsel 5.5: Eğitim ve bilim afişi

		

Balıkesir’de özel yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerin
eğitim aldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi yüksek veya
özel akademik alanlarda başarı gösteren öğrencilere, konunun
uzmanları tarafından Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim verilmektedir.

Görsel 5.6: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve
Sanat Merkezi
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Balıkesir’de eğitim alanında yapılan çalışmalar gün
geçtikçe artmaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat
çalışması başlatılan bilim merkezi için Büyükşehir Belediyesi
ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
arasında ön sözleşme imzalanmıştır.
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Tarihî ve Kültürel Mekânlar
Balıkesir’in en önemli doğal, tarihî ve kültürel mekânlarından bazıları şunlardır:
►► Zağnos Paşa Cami

►► Kız Çiftliği

►► Şahinler Cami

►► Saat Kulesi

►► Yıldırım Bayezid Cami (Eski Cami)
►► Çınarlı Cami

►► Umurbey Cami
►► Kurşunlu Cami
►► Saatli Cami

►► Alaca Mescit

►► Karesi Türbesi

►► Aya Nikola Kilisesi
►► Hadrian Tapınağı

►► Kuvayi Milliye Müzesi

►► Abdullah Efendi Konağı
►► Terzizade Konağı

►► Eski Hükümet Konağı

►► Eski Ziraat Mektebi
►► Şadırvan

►► Antandros Antik Kenti

►► Adramytteion Antik Kenti
►► Daskyleion Antik Kenti
►► Kyzikos Antik Kenti
►► Avşa Adası

►► Şeytan Sofrası ve Adalar
►► Kaz Dağları

►► Kuşcenneti Millî Parkı
►► Suçıktı Mesire Alanı
►► Ulupınar Mağarası

►► Değirmen Boğazı Tabiat Parkı

Festivaller (Şenlikler)
Festival; dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen sanat, kültür,
bilim, spor, eğlence ve ekonomik faaliyetler gibi sebeplerle insanların bir araya geldiği etkinliklerdir. Ayrıca
bir yörede dikkat çeken, o bölge için özel önemi olan bir ürünü tanıtmak için belirli gün ve tarihlerde yapılan gösteriler, sunumlar da festival ya da şenlik olarak adlandırılmaktadır.
Festivallerin bulunduğu yöreye birçok katkısı vardır. Festivaller; yapıldığı yörenin sosyal, kültürel
ve ekonomik olarak gelişmesini sağlar. Festivallerle farklı kültürler keşfedilmekte, tanıtılmakta ve bunlar
gelecek nesillere aktarılmaktadır. Üreticilerin toplanarak kendi ürünlerini satması da kazançlı bir iş ortamı
oluşturmaktadır.
Balıkesir, ulusal ve uluslararası birçok festivale ev sahipliği yapmaktadır. Balıkesir ve ilçelerinde yıl
boyunca çeşitli festivaller düzenlenmektedir.

Görsel 5.7: Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
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FESTİVALLER
KARESİ
Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

Ağustos ayının 3. haftası (cuma, cumartesi, pazar)

AYVALIK
Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri

31 Ağustos-9 Eylül

Zeytin Hasat Festivali

Ekim ayının 3. haftası

Engelliler Festivali

Ekim ayı

Altın Kumsal Kültür ve Turizm Festivali

Temmuz ayının son haftası

GÖMEÇ
Gömeç İlçesinin Kurtuluşu Etkinlikleri

6-8 Eylül

Karaağaç'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

8 Eylül

BURHANİYE
Uluslararası Zeytinyağı Festivali

Ocak ayının 3. haftası

Turizm Kültür ve Sanat Festivali

Haziran ayının son haftası

EDREMİT
Altın Zeytin Sanat Festivali

Eylül

Zeytinli Kültür Sanat Festivali

Ağustos

Akçay Kültür Sanat Festivali

Ağustos

Altınoluk Antandros Yaşama Saygı Festivali

Ağustos

Zeytinli Rock Festivali

28 Ağustos-1 Eylül

BANDIRMA
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve
Turizm Festivali

7-8 Haziran

SINDIRGI
Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve
3-6 Eylül
Sanat Günleri
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ERDEK
Zıpkınla Balık Avlama Kulüplerarası Türkiye
Şampiyonası

11-12 Temmuz

Uluslararası Plaj Hentbolu

1-15 Haziran

Yaz Festivali

15 Ağustos-1 Eylül

GÖNEN
Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası

6-11 Mart

Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali

1-10 Eylül

Güvercin Festivali

Şubat ayının 2. hafta sonu

Oya Festivali

13-15 Ağustos

BALYA
Hayvan ve Emtia Festivali

7-8 Haziran

DURSUNBEY
Suçıktı Şiir Günleri

Temmuz ayı içerisinde

Emtia Panayırı ve Yağlı Pehlivan Güreşleri

25-30 Temmuz

İVRİNDİ
Hayvan ve Emtia Festivali

9-10-11 Eylül

SAVAŞTEPE
Hayvan ve Emtia Festivali

17-21 Eylül

KEPSUT
Kültür-Sanat ve Süt Festivali

Temmuz ayının son haftası

SUSURLUK
Geleneksel Rahvan At Yarışları Festivali (Susurluk-Karapürçek)

Haziran ayının ilk haftası

5 Eylül Ayran Kültür ve Sanat Festivali

30 Ağustos-6 Eylül
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Balıkesir’de kültür ve sanat etkinliklerini geliştirmek için ne gibi
projeler yapmak istersiniz? Yazınız.

ETKİNLİK 2:
hazırlayınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Tarihî ve kültürel mekân denilince aklınıza neler gelmektedir? Belirtiniz.
2. İlimizdeki tarihî ve kültürel mekânlardan hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.

BALIKESİR’İN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI
Zağnos Paşa Cami
1461’de Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmet
Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami; hamam, türbe, muvakkithane (namaz vakti ve saatlerini tespit edilmek için kurulmuş mekân), muallimhane (öğretmen okulu) ve bedestenden (kapalı çarşı) oluşur. Balıkesir’in
en büyük külliyesidir. Ahmet Vefik Paşa Meydanı’nda bulunan bu eserin
günümüzde muallimhane, imaret ve bedesteni bulunmamaktadır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1898
depreminde yıkılan cami ve türbe ise 1908’de Sancak Beyi Ömer Ali Bey Görsel 5.8: Zağnos Paşa
Cami/Karesi
tarafından yeniden yaptırılmıştır. Günümüzde cami avlusunda iki şadırvan, avlunun güneyinde güneş saati ve Zağnos Paşa Türbesi bulunmaktadır. 7 Şubat 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü hutbesinin
okunduğu cami Millî Mücadele’de önemli bir yere sahiptir. Balıkesir’in en
önemli simgelerinden olan cami ve çevresi; tarihî, kültürel, dinî, mimari ve
sosyal açıdan önemli bir merkez olarak kabul edilmektedir.
ATATÜRK’ÜN ZAĞNOS PAŞA HUTBESİ
Atatürk, 7 Şubat 1923 günü öğleyin Zağnos Paşa Camisi’nde okunan mevlitten sonra minbere çıkarak cemaata şöyle
seslenmiştir:

“ Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri,
Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı
Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.
İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere
tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları
arasında birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat kanunlarını yapan Cenab-ı Hak’tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi idi. Millet işlerini
Allah’ın evinde yapardı. Hazret-i Peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve
geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde, Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir’in
dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.

Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet
ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır.
Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her
şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.
Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Millî emeller, millî irade
yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı
benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”
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Saat Kulesi

Görsel 5.9: Saat Kulesi/Karesi

Alaca Mescit

Saat Kulesi 1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından İstanbul
Galata Kulesi’nin benzeri olarak silindir şeklinde yaptırılmıştır. 1898
depreminde yıkıldıktan sonra Sancak Beyi Ömer Ali Bey tarafından beyaz
kesme taş kullanılarak kare prizma şeklinde yaptırılmıştır. Kabartma
işçiliklerle süslü hâle getirilen kulenin en üst katı kubbe ile örtülmüş ve
kubbeye büyük bir çan eklenmiştir. Buranın hemen altındaki kata ise dört
yöne bakan birer saat konulmuştur. Son dönem Osmanlı mimari tarzını
ve şehir kültürünü yansıtan Saat Kulesi, Balıkesir’de “Koca Saat” adıyla
bilinir.

Kitabesi günümüze ulaşamadığı için yapım tarihi ve kurucusu
belli olmayan caminin son onarımı 1911’de yapılmıştır. Millî Mücadele tarihi açısından önem taşıyan cami, Balıkesir’de Kuvayi Milliye Hareketi’nin
ilk kararlarının alındığı yerdir. Ege’de kendi imkânları ile düşman işgaline
son veren tek şehir Balıkesir’dir.
Görsel 5.10: Alaca Mescit/
Karesi

Karesi Türbesi
Selçuklu Devleti`nin ünlü kumandanlarından biri ve Karesi Beyliği`nin kurucusu olan Karesi Bey için yaptırılmıştır. Karesi Bey’in ve ailesinin mezarının bulunduğu türbedir. 14. yüzyılda inşa edilen türbe, 1898
depreminden sonra Sancak Beyi Ömer Ali Bey tarafından yeniden tamir
ettirilmiştir. Türbe, bugünkü hâliyle 1922 yılında Belediye Reisi Hayrettin
Bey tarafından yaptırılmıştır.
Görsel 5.11: Karesi Türbesi/
Karesi

Kuvayi Milliye Müzesi
Müze binası, 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Giritli Mehmet Paşa’nın Konağı olarak yaptırılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgali sonrasında, Balıkesir halkının 16 Mayıs 1919’da toplanarak
Batı Anadolu’da silahlı mücadele kararı aldıkları bu bina, uzun yıllar II.
Kolordu Komutanlığına karargâh olmuştur.
Görsel 5.12: Kuvayi Milliye
Müzesi/Karesi
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1947-1988 yılları arasında belediye hizmet binası olarak kullanılan bina restore edilerek 6 Eylül 1996 tarihinde “Balıkesir Kuvayi Milliye
Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. İki kattan oluşan Kuvayi Milliye Müzesi’nde birinci kat, Balıkesir’de Kuvayi Milliye’nin kurulmasına öncülük etmiş kahramanlar ve Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenmiştir. Müzede
ayrıca; Kuvayi Milliye’yi kuran kahramanların aldıkları kararlar, bu kahramanların kişisel eşyaları ve fotoğrafları bulunur. Atatürk ile eşi Latife Hanım’ın balmumu heykelleri de bu katta sergilenmektedir. Müzenin ikinci
katında ise; bölgenin binlerce yıllık geçmişini yansıtan arkeolojik eserler
kronolojik olarak ve buluntu yerlerine göre sergilenmektedir.

											

Şehrimde Ben

Şadırvan
Altıeylül ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şadırvan, 1908 yılında Ömer Ali Bey zamanında yapılmıştır. Şadırvan’da pembe granitten 8
sütuna oturan soğan şeklinde bir kubbe bulunmaktadır. Geçmişte Saat
Kulesi’nin yakınında yer alırken daha sonra günümüzdeki yerine taşınan
Şadırvan, Balıkesir’i yansıtan önemli bir tarihî eserdir. Kentimize gelen
yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.
Görsel 5.13: Tarihî Şadırvan/
Altıeylül

Eski Balıkesir Lisesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)
1896 yılında Balıkesir Sultân-ı İdâdîsi olarak hizmete açılan tarihî
bina; daha sonra Darülmuallimin, Balıkesir Lisesi, Mühendislik Fakültesi ve
Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kullanılmıştır. 1914-1916 eğitim öğretim yılında
gönüllü olarak cepheye giden 100 öğrenciden pek azı Çanakkale Savaşı’ndan gazi olarak dönmüştür. Bu sebeple Balıkesir Lisesinden o yıl hiç mezun
verilememiştir. Günümüzde ise Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
olarak hizmet vermektedir. Fakülte tarihî dokusu ve içinde barındırdığı görselGörsel 5.14: Eski Balıkesir
lerle dikkati çekmektedir.
Lisesi/Karesi

Necatibey Eğitim Fakültesi
1910 yılında Karesi Darülmuallimin ismiyle kurulan ve bu tarihten
günümüze öğretmen yetiştiren Necatibey Eğitim Fakültesi, şehrimizin ve
Altıeylül ilçemizin en eski tarihî yapılarından biridir. Bu fakülte, Uludağ
Üniversitesinden (Bursa) ayrılarak 1992’de kurulan Balıkesir Üniversitesine dâhil edilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında fakültenin tüm
binalarındaki laboratuvar ve dersliklerin yanı sıra dış cephe de yenilenmiştir.

Görsel 5.15: Necatibey Eğitim
Fakültesi/Altıeylül

Balıkesir Tren Garı
Balıkesir’in en önemli simgelerinden olan tarihî tren garı 19101912 yılları arasında Fransızlar tarafından tipik Fransız istasyonu şeklinde
inşa edilmiştir. Yolcu binası ve yönetim binalarından oluşur. Gar binası,
çevresindeki lokomotifler ve demir yolu araçları ile dikkat çekmektedir.
Küçük ziyaretçilere gar yönetimi tarafından küçük demir yolu
aracı ile kısa bir yolculuk yaptırılmakta ve demir yolu ulaşımı hakkında
bilgiler verilmektedir.

Görsel 5.16: Tren Garı/Altıeylül

İbrahim Bey Cami
Karesi ilçesinin Hisariçi Mahallesi’nde bulunmaktadır. Zağnos
Paşa’nın oğullarından Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Ancak harap
olan yapı, Yahşi Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.
Caminin son cemaat yeri daha geç devirlerde eklenmiştir. İbadet mekânı
oldukça sadedir. Mihrabın iki yanında iki pencere bulunmaktadır.
Süslemelerde yaprak motifleri ve çiçekler dikkat çekmektedir.
Görsel 5.17: İbrahim Bey Cami/
Karesi
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Yeşilli Cami
Karesi ilçesinin Eski Kuyumcular Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kapı üzerindeki yazıttan Hacı Mustafa Efendi tarafından 1786’da onarıldığı anlaşılmaktadır. Cami dikdörtgen planlı, ahşap çatılı küçük bir yapıdır. Yeşil
renge boyandığından halk arasında “Yeşil Cami” ismiyle tanınmaktadır.
Görsel 5.18: Yeşilli Cami/Karesi

Umurbey (Omurbey) Cami
Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunur. Hacı Omur Bey tarafından
1413’te yaptırılmış, 1635 ve 1925’te iki büyük onarım geçirmiştir. Cami
üzerinde 3 yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtlardan biri yapıldığı tarihi, diğerleri ise onarım tarihlerini belirtmektedir. Son cemaat yeri olmayan cami
oldukça sade yapıdadır.
Görsel 5.19: Umurbey Cami/
Karesi

Hayrettin Paşa Cami
Ayvalık’ta bulunan tarihî yapılar arasında sadeliği ile dikkat çeken
eser, kilise olarak yapılmıştır. Kilise yapısı oldukça sadedir. Sütun ve kemerlerle oluşturulmuş girişi ve yuvarlak pencereleri ile kendine özgü bir
görünüm sergilemektedir. 1928’den sonra cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tarihçiler, eserin yapıldığı dönemlerde dinî eğitim amaçlı olarak
kullanıldığını belirtmektedir.
Görsel 5.20: Hayrettin Paşa
Cami/Ayvalık

Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi ve Rahmi M. Koç Müzesi
Ayvalık ilçe merkezinde yer alan kilise; mimari tarzı, mermer oymacılığı, tavanındaki dinî resimler, 130 yıllık tarihe sahip balık derisi üzerine yapılmış aziz resimleri ile ünlüdür. Yapının dış cephesindeki orijinal
Rumca mermer kitabeden, 1844 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Görsel 5.21: Taksiyarhis
Kilisesi/Ayvalık

1927-1928 yıllarında kilise binası, minaresiz bir camiye çevrilmiştir. Taksiyarhis Kilisesi’nin çanı 1936 yılında çıkarılmıştır. Bu çan, dünyanın en büyük çanı olarak bilinmekte ve Bergama Müzesi’nde sergilenmektedir.
Yapı, 1944 yılındaki depremde zarar görmüştür. 1976 yılında doğal ve tarihî sit alanı ilan edilen bölgede bulunan kilise, 2014 yılında
Rahmi M. Koç Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Oyuncaklardan buharlı modellere, bebek arabalarından zaman
ölçüm aletlerine kadar geniş bir yelpazesi olan müze koleksiyonu tüm
dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili nesnelerden oluşmaktadır.
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Ayvalık Ayazması
Faneromeni Kilisesi, Ortodokslar tarafından içindeki kutsal su
nedeniyle “Ayazma” olarak anılmaktadır. Ayvalık’ta bulunan taştan yapılmış kilise binası 19. yy.’da inşa edilmiştir. En önemli özelliği sarımsak
taşından işlenmiş alınlığıdır. Dış cephesi yönünden ilçede iyi korunmuş
kiliseler arasında yer alır. Tahribata uğrayan Ayazma, 2018 yılında restore
edildikten sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştır.
Görsel 5.22: Ayazma Kilisesi/
Ayvalık

Agios Yannis Kilisesi-Sevim Ve Necdet Kent Kütüphanesi
Cunda Adası’nın girişinde yer alan tepe üzerine yapılmıştır. Kilise,
İstanbul’un fethinden kısa bir süre önce Edremitli iki keşiş tarafından kurulmuştur. Döneminde çok önemli azizleri, patrik ve keşişleri bünyesinde
barındırmıştır. Yapının batısında manastırın un ihtiyacını karşılama amaçlı
inşa edilen değirmen bulunmaktadır.
Büyükelçi Necdet Kent’e ait olan ve oğlu tarafından bağışlanan
1300’ü aşkın kitabın bulunduğu kütüphane, günümüzde Sevim ve NecGörsel 5.23: Agios Yannis
det Kent Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.

Kilisesi/Ayvalık

Saatli Cami
Ayvalık ilçe merkezinde İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır. 19. yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmıştır. Mimarisi, çan kulesi ve üzerindeki saatle dikkat çeken eser, günümüze ulaşan
önemli tarihî yapılardandır. 1928’den sonra camiye dönüştürülmüştür.
Kilise, çan kulesine ilave edilen saatten dolayı “Saatli Cami” ismini almıştır.
Görsel 5.24: Saatli Cami/Ayvalık

Eski Ziraat Mektebi
Kepsut ilçesinde bulunan yapı, 1915 yılında Türkiye’nin ilk ziraat
mektebi olarak hizmete açılmıştır. Arazisi, fidanlıkları, laboratuvarı, tarım
araçları, ahırı ve rasathanesi olan bilimsel çalışmalar yürüten bir okuldur.
1928 yılında kapatılan okul, daha sonra uzun süre askerî kışla olarak
kullanılmıştır. Arazi şu an mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Tarihî görüntüsüyle fotoğraf sanatçıları tarafından ilgi görmektedir.

Terzizade Konağı

Görsel 5.25: Eski Ziraat
Mektebi/Kepsut

Konak, Havran ilçe merkezinde bulunmaktadır. Hacı Ahmet
Efendi tarafından yaptırılmıştır. Havran’da bulunan en güzel evlerden birisi olan 39 odalı Terzizade Konağı, ahşap işçiliği ile dikkat çekmektedir.
14 Nisan 1934 tarihinde Havran’a gelen Mustafa Kemal Atatürk
Terzizade Konağı’nda ağırlanmıştır. Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı
(Kocaseyit) ile burada görüşmüştür.
Görsel 5.26: Terzizade Konağı/
Havran
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Koca Seyit Anıtı
Anıt, Seyit Onbaşı’nın hayatını geçirdiği Havran ilçesine bağlı Koca Seyit Mahallesi’nde (Manastır) bulunur. Koca Seyit Anıtı, Seyit
Onbaşı’nın kabrinin yakınında bulunan geniş bir alana 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 nesneler sergilenmektedir.
Görsel 5.27: Koca Seyit Anıtı/
Havran

Kirazlı Manastırı

Görsel 5.28: Kirazlı Manastırı/
Erdek

Antik Dönem’de Didimus Dağı olarak bilinen dağın eteğinde kurulan manastır, Erdek ilçesinde bulunur. 1895 yılında 99 odalı görkemli
bir yapı olarak inşa edilmiştir. 19.yy.’da Rumların kullandığı dinî bir yapı
olduğu bilinmektedir. Mevcut temellerden ve duvar kalıntılarından 2 katlı
olduğu görülmektedir. Günümüzde manastırın sadece dış duvarları kalmıştır. Özellikle sonbahar ve ilkbaharda rengârenk çiçeklerin süslediği
manastır, tarihî dokusuyla da turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini
çekmektedir.

Havran Kent Müzesi
Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından 1912 yılında 3 kat hâlinde yaptırılan bina, şehirde “Hocazade Konağı” diye bilinmektedir. 8 Eylül
2017’de Havran Kent Müzesi olarak ziyaretçilere kapılarını açmıştır. İlimiz
genelinde Kent Müzesi unvanına sahip tek müzedir.

Görsel 5.29: Havran Kent
Müzesi/Havran

Eski Havran sokaklarında dolaşma hissi veren zemin katta, hamam ve Havran’ın unutulmaya yüz tutmuş meslekleriyle ilgili dükkanlar
dikkat çekmektedir. 1. katta geçmişte kullanılan tarım araçları ve etnografik eserler yer almaktadır. 2. katta Koca Seyit’in balmumu heykeli, silahlar, yöresel mutfak malzemeleri, binanın bağışçılarına ait bilgiler ile
basın odası dikkat çekmektedir. Sergilenen bu eserler ile ilçenin geçmişine ışık tutulmaktadır.

Bigadiç Müze ve Kültür Evi
1942 Bigadiç depremi sonrasında yapılan bina; Bigadiç Kaymakamlığı öncülüğünde, Belediye ve ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtma Vakfı) Vakfı iş birliğiyle 2001 yılında hizmete açılmıştır.

Görsel 5.30: Bigadiç Müze ve
Kültür Evi/Bigadiç
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İki kattan oluşan Müze ve Kültür Evi’nin birinci katında; I. Dünya
Savaşı şehitleri listesi, Kuvayi Milliye fotoğrafları, Atatürk fotoğrafları, ilk
hava şehidi Yüzbaşı Fethi Bey Köşesi, Bigadiç fotoğrafları ve kitapları,
madenci ve marangoz malzemeleri ile bor madeni işleme aşamaları görselleri bulunur. İkinci katta ise arkeolojik eserler, geleneksel tarım aletleri,
dokuma tezgâhı ve fotoğraf makineleri koleksiyonu bulunmaktadır.
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Alibey Kudar Etnografya Galerisi (Tahtakuşlar)
Altınoluk’ta bulunan Tahtakuşlar Mahallesi’nde yer alır. Alibey
Kudar tarafından kurulan galeri 1991 yılında açılmıştır. Türkiye’de ilk kez
bir köyde kurulan sanat galerisidir.
Galeride; Orta Asya’dan Türkiye’ye göç eden Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıkları, giyim ve ev eşyaları, çeşitli aletler, halılar,
yörük çadırı, her türlü sanat yapıtları, yazmalar, kolyeler, nazarlıklar ile
dünyanın en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası yıl boyunca sergilen- Görsel 5.31: Alibey Kurdar
Etnografya
mektedir. Tahtakuşlar, başta UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
Galerisi/Altınoluk
ve Kültür Teşkilatı) olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından
ödüllendirilmiştir.

Bandırma Arkeoloji Müzesi
Kültür Bakanlığı tarafından 2003 yılında hizmete açılan Bandırma
Arkeoloji Müzesi, Ziraat Bahçesi olarak da bilinen Atatürk Parkı’nın yanında yer almaktadır.
Müzede Eski Tunç Çağı’ndan başlayıp 20. yy. başlarına kadar
olan sürede tarihi dönemlere ait eserler titizlikle sergilenmektedir. Kyzikos Antik Kenti ve Daskyleion Ören Yeri kazılarında ortaya çıkan yazıtlar, mezar taşları, seramik kaplar ve mimari unsurların sergilendiği müze, Görsel 5.32: Bandırma Arkeoloji
arkeolojik ve etnografik eserlerle kentin geçmişinin aydınlatılmasına ışık
Müzesi/Bandırma
tutmaktadır.

Abdullah Efendi Konağı

Edremit ilçesinde bulunan Abdullah Efendi Konağı, tarihin canlı
tanığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Papaz’ın Evi olarak bilinen yaklaşık
140 yaşındaki bu ev, Altınoluk Mahallesi’nde bulunur.
Birinci Dünya Savaşı sonunda Midilli’ye göç eden bir ailenin evi
Abdullah Efendi’ye devretmesi ile günümüze ulaşmıştır. Antandros Derneği binası olarak kullanılan konakta Antandros kazılarına ait fotoğraflar
sergilenmektedir. Açılan resim kursları ile sanatseverlere kültür hizmetleri Görsel 5.33: Abdullah Efendi
Konağı/Altınoluk
verilmektedir.

Sındırgı Remzi Çakar Güreş Evi

Sındırgı Remzi Çakar Güreş Evi; “pehlivanlar diyarı” olarak bilinen Sındırgı ilçesinde bulunmaktadır. Şerif Paşa Meydanı’nda bulunan
ve Sındırgılı iş insanı Remzi Çakar tarafından bağışlanan tarihî 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 başpehlivanların fotoğrafları, biyografileri ve madalyalarının Görsel 5.34: Sındırgı Remzi
yanında etnografik eserler sergilenmektedir. Ayrıca müzede kıspet ustası
Çakar Güreş Evi/
Sındırgı
Saraç İsmail’e ait atölye bulunmaktadır.
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Akbaş Etnografya Galerisi
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.

Görsel 5.35: Akbaş Etnografya
Galerisi/Balya

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. Akbaş Etnografya Galerisi’nde yöreye ait tarım aletleri, dokuma, ticaret ve madencilik araçları,
aydınlatma malzemeleri ile iletişim araçları sergilenmektedir.

Ali Çetinkaya İlkkurşun Müzesi
Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunur. Müzede Ayvalık
Cephesi’nde ilk kurşunu atan 172. Alay Komutanı olan ve Cumhuriyet
kurulduktan sonra da Bayındırlık Bakanlığı yapan Ali Çetinkaya’ya ait
üniforma ve kıyafetler, silahlar, iletişim araçları, fotoğraflar ve silah koleksiyonu sergilenmektedir.
Görsel 5.36: Ali Çetinkaya
İlkkurşun Müzesi/
Gömeç

A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi
Edremit Belediyesi tarafından kurulan müzede; Kuvayi Milliye
odası, geleneksel Türk evlerine ait odalar, el yapımı eserler ve eski silahlar sergilenmektedir. Edremitli bir iş insanı tarafından 1930’lu yıllarda
dünyada ilk olarak üretilen bilyeli gazoz şişeleri müzenin en dikkat çeken
nesnelerindendir.

Görsel 5.37: A. Sıdıka Erke
Etnografya Müzesi/
Edremit

Yöresel araç gereçlerin ve etnografik eserlerin sergilendiği müzede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserler bulunmaktadır.

Kyzikos Antik Kenti
Tarihi MÖ 5-6 bin yıllarına kadar uzanan kent, günümüzde Marmara kıyılarında Kapıdağ Yarımadası’nda bulunmaktadır. Yöre, Belkıs
veya Balkız olarak da bilinir. Antik Çağ yazarlarına göre Marmara kıyılarında kurulan ilk koloni kenti olan Kyzikos; limanları, tapınağı, tiyatrosu,
zeytinyağı, mermeri, sikkeleri ve parfümleri ile ünlüdür. Hadrian Tapınağı
ve Kyzikos Amfi Tiyatrosu kalıntıları burada bulunmaktadır.

Görsel 5.38: Kyzikos Antik
Kenti/Erdek
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20.000 seyirci kapasiteli tiyatronun arkeologlar tarafından tamamen ortaya çıkarılması ve restorasyonu gerekmektedir. Kyzikos’tan günümüze ulaşan mimari kalıntılar: Hadrian Tapınağı, Amfi tiyatro, Bluterion
(meclis binası), Apollonis adına yaptırılan tapınak, Kirazlı Yayla Manastırı
ve Palata Çeşmesi’dir.
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıdaki tarihî ve kültürel mekânların isimlerini yazınız.

1)			

2)			

3)

4)			

5)			

6)

7)			

8)			

9)

10)			

11)			

12)
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 2: Balıkesir’e gelmeyen bir arkadaşınıza Balıkesir’in tarihî ve
kültürel mekânlarını tanıtan bir mektup yazınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bilim, sanat ve spor dallarında örnek aldığınız kişiler kimlerdir? Belirtiniz.
2. Dünyada ve ülkemizde Balıkesir’i temsil eden kişilerden kimleri biliyorsunuz? Söyleyiniz.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ŞEHRİMİZE DEĞER KATANLAR
Milletleri millet yapan, yücelten, gelişmesinde katkısı bulunan önemli kişiler vardır. Toplumlar, bu
önemli kişilerin önderliğinde gelişir ve önem kazanır.
Topluma örnek olan bu kişiler kimi zaman bir devlet adamı, bir asker, bir sanatçı, bir sporcu; kimi
zaman da bir edebiyatçı olmuştur.
Balıkesir, geçmişten günümüze kadar hem önemli olaylara mekân olmuş hem de bu olaylarda
önemli rol oynayan değerli kişiler yetiştirmiştir. Yakın geçmişimizde ülkemizin adını tüm dünyaya duyuran
ilimiz, günümüzde de başarılı kişiler yetiştirmeye devam etmektedir.

Görsel 5.39: Kuvayi Milliye’nin öncüleri
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Kara İsa Bey (?-1330)

Karesi Beyliği’ne adını veren, Kalem Bey’in oğlu ve Karesi Beyliği’nin kurucusudur.
Gerçek adının İsa olduğu, Kara’nın ise unvanı olduğu düşünülmektedir. Kara İsa Bey’e zamanla Karesi Bey denmiştir.

Hacı İlbey (1305-1364)
Osmanlı Devleti’nin başarılarında büyük payı olan başarılı ve cesur bir komutandır.
Hac vazifesini yerine getirdikten sonra “Hacı İlbey” diye anılmıştır. Hacı İlbey’in adı, ilimizde
bir okula verilmiştir.

Şeyh Lütfullah (1404-1490?)
Balıkesir ve çevresinde ilim ve kültür sahasına değer katan önemli kişilerdendir.
İlimizde kendi adına yaptırdığı Şeyh Lütfullah Cami’si vardır.

Kaya Bey (?-?)
II. Murat’ın damadı Fatih Sultan Mehmet’in eniştesidir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi (1453) sırasında katkılarının bulunduğu bilinmektedir. Kaya Bey’in adı, ilimizde bir
okula verilmiştir.

Zağanos Mehmet Paşa (?-1462)

Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlığını da yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Zağanos
adıyla anılması; denizcilikte gözetleme için keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş olan zağanos kuşunu kullanmasından kaynaklanmaktadır. İlimizde kendi adına yaptırdığı Zağnos Paşa Cami
bulunmaktadır. Caminin avlusunda türbesi vardır.

Hasan Baba (9. yy)
Ömrünü halka İslamiyet’i anlatmakla geçirmiş evliya kişilerdendir. Kabri, adının verildiği Hasan Baba Çarşısı’nın içinde bulunmaktadır.

Mehmet Birgivî (1523-1573)
Dürüst, cesur ve bilgili bir ilim insanıdır. Özellikle Arap dili ile ilgili yaptığı araştırmalar
İslam ilimleri açısından önem taşımaktadır. Birkaç tanesi Türkçe olmak üzere 60’a yakın
kitabı vardır.

Ali Şuuri – Koca Müftü (?-?)
Balıkesir’in kültür tarihinde ayrı bir yeri olan Ali Şuuri, 1841-1852 yılları arasında
medrese hocalığı ve Balıkesir müftülüğü yapmıştır. Yeniliğe açık, yaşadığı şehri geliştirmek
için birçok çalışma yapan hayırsever bir insan, iyi bir eğitimcidir. Medrese, kütüphane, mescit ve şadırvanlar yaptırmıştır. Kütüphane depremde yıkılmıştır. Medresenin yerine ise günümüzde eğitim öğretime devam eden Ali Şuuri İlkokulu yaptırılmıştır.
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Görsel 5.41: M
ka afişi

0: Müsaba

Görsel 5.4

. Kemal Atatü
rk’ün Kurtder
eli
Mehmet Pehliv
an’a yazdığı m
ektup

Kurtdereli Mehmet Pehlivan (1865-1939)
Türk güreşinin başpehlivanlarından biri ve rakipsiz
yağlı güreşçimizdir. Güreşe küçük yaşlarda başlamıştır.
Eşsiz bir usta olan Ahmet Pehlivan tarafından yetiştirilmiştir. Ona hem güreşin hem de insani ve ahlaki değerlerin en ince ayrıntılarını öğretmiştir. Kurtdereli, zamanın
başpehlivanı Katrancı Halil ile yaptığı güreşlerle tanınmıştır. Zamanla Balıkesir ve çevre illerde başarılı güreşleri ve
iyi ahlakıyla ünü giderek artmıştır. Rakipsiz kalan Mehmet
Pehlivan Avrupa’ya gittiğinde dünyaca ünlü şampiyonları
da yenerek adını dünyaya duyurmuştur. 32 gecede 43
müsabaka yapmış ve “Cihan Şampiyonu” olmuştur.
Kendisini diğer pehlivanlardan ayıran önemli bir
özelliği de Atatürk tarafından da takdir edilip kendisine
Görsel 5.42: Kurtdereli Mehmet
para ödülü verilmesine neden olan: “Ben her güreşte büPehlivan
tün Türk milletini arkamda hisseder, onun şerefini korumak için her şeyi yapardım ve sanki bütün Türk milletinin
kuvvetini arkamda hissederdim.” sözleridir. Atatürk, Mehmet Pehlivan’ın bu sözlerine: “Bu
dediğini yaptıkların kadar beğendim, onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir
meslek ilkesi olarak kaydediyorum.” şeklinde cevap vermiştir.
Her yıl Kurtdere Mahallesi’nde adına, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonra Türkiye’nin en büyük güreşleri olan Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri düzenlenmektedir. Şehir
merkezinde büyük bir heykeli ve adının verildiği kapalı spor salonu bulunmaktadır.
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Mehmet Vehbi BOLAK (1882-1958)
Kuvayi Milliye Hareketi’nin öncülerindendir. Mehmet Vehbi
Bey’in başkanlığında oluşan Kuvayi Milliye Heyeti, Türk tarihi için
önemli bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’de
Karesi 1. dönem milletvekili olmuştur. Millî Eğitim, İçişleri ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra
Necatibey Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Görsel 5.43: M. Vehbi BOLAK

Mehmet Vehbi Bolak, Balıkesir’de bir Kuvayi Milliye Müzesi
kurulmasını istemiştir. Eski Belediye Hizmet Binası’nın müze
olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığına devredilmesinden
sonra 1996 yılında “Kuvayi Milliye Müzesi”nin açılması ile onun bu
isteği gerçekleştirilmiştir. Kendisine ait bazı özel eşyalar müzede
sergilenmektedir. Adı, il merkezimizde Mehmet Vehbi Bolak
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verilerek yaşatılmaktadır.

Ömer SEYFETTİN (1884-1920)
Güçlü bir edebî yeteneği olan yazar; aynı zamanda şair ve
öğretmendir. Türk Edebiyatı’nın önde gelen hikâye yazarlarından biridir. Kısa hikâyeciliğin ve Millî Edebiyat Akımı’nın kurucularındandır. Eserlerini yazarken duru bir Türkçe kullanmıştır.
Hikayelerinin genel konuları, millî tarih, çocukluk anıları, askerlik
anıları ve günlük hayat üzerinedir. 36 yıllık hayatına pek çok eser
sığdırmıştır. Beyaz Lale, Kaşağı, Falaka, Primo Türk Çocuğu
eserlerinden bazılarıdır.
Görsel 5.44: Ömer SEYFETTİN

Muharrem Hasbi KORAY (1884-1967)
Balıkesir ve Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayicilerinden
biridir. Gıda sanayisinde, özellikle un ve pamuk üretimi alanlarında ülkemizde öncülük yapmıştır. Balıkesir’de modern teknoloji ile ilk un ve pamuk fabrikasını kurmuş, sosyal ve kültürel
alanlarda çalışmalar yapmıştır. 1959 yılında kendi imkânlarıyla
Muharrem Hasbi Lisesini yaptırmış ve öğrenime açtırmıştır. Günümüzde bu lise eğitim öğretime devam etmektedir.
Görsel 5.45: Muharrem Hasbi
KORAY
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Hasan Basri ÇANTAY (1887-1964)
TBMM 1. dönem milletvekili, öğretmen, gazeteci ve İslam
bilginidir. Ayrıca besteleri de vardır. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki
yazılarıyla Millî Mücadele’ye destek veren önemli kişilerden biridir. Şehit çocuklarının eğitimi için kurulan yetiştirme yurdunun
müdürlüğünü yapmıştır. Eserleri için hiçbir ücret talep etmemiş,
üç ciltlik Kur’an mealinin gelirini ise kendi adına yaptırılan cami
için harcamıştır. İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’la
yakın arkadaştır. Günümüzde adı bir ilkokula verilmiştir.
Görsel 5.46: Hasan Basri ÇANTAY

General Kemal BALIKESİR (1888-1989)
Millî Mücadele kahramanlarından biri ve cesur bir generaldir. Çanakkale Savaşları’nda altı yerinden yaralanmış ama görevine devam etmiştir. Bu savaştan sonra başarısından dolayı
yüzbaşılığa terfi etmiştir. Korkusuzluğu, ataklığı ve cesaretinden
dolayı arkadaşları ve askerleri arasında önemli bir yere sahipti.
1. Dünya Savaşı’nda Harp Nişanı, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Kılıçlı İmtiyaz Madalyası ve Kırmızı Şeritli İstiklâl
Madalyası’na sahiptir. Generallik üniforması, madalyaları, kılıcı
ve özel askerî fotoğrafları Kuvayi Milliye Müzesi’nde sergilenmektedir.

Görsel 5.47: General Kemal
BALIKESİR

Koca Seyit (1889-1939)
Çanakkale Savaşları’nın önemli kahramanlarından biridir.
Göstermiş olduğu üstün çaba sayesinde savaşın akışı değişmiştir.
18 Mart Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye Tabyası’nda sadece top mermisi sağlam olarak kalmıştır ve onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştur. Seyit Onbaşı büyük bir güçlükle
276 kiloluk mermiyi kaldırmış ve namlunun ucuna yerleştirmiştir.
Bu olay sonucunda atılan topla Ocean (Oşın) Zırhlısı büyük bir
darbe almış ve batmıştır. Seyit Onbaşı’ya bu başarısından dolayı
onbaşılık rütbesi verilmiştir.

Görsel 5.48: Koca Seyit

Savaş bittikten sonra Seyit Onbaşı’dan fotoğraf çekmek
için top mermisini tekrar sırtına alması istenmiştir fakat ne kadar istese de top mermisini kaldıramamıştır. Daha sonra istenilen fotoğraf tahta bir mermiyle çekilebilmiştir. Seyit Onbaşı’ya
çevikliği nedeniyle “Çabuk” soyadı verilmiştir. Seyit Onbaşı’nın
anıt mezarı doğup büyüdüğü Havran ilçesine bağlı Kocaseyit
Mahallesi’nde (Manastır) bulunmaktadır.
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Şükrü TUNAR (1907-1962)
Türk Müziği’nin gelmiş geçmiş en büyük klarnet ustalarından ve önemli bestecilerinden biridir. Yaşadığı dönemin ünlü
şarkıcılarına eşlik etmiştir. Meslek hayatı 46 yıl sürmüştür. “Söyleyemem Derdimi, Geçti Sevdalarla Ömrüm, Bir Zamanlar Maziye Bak” ünlü bestelerinden bazılarıdır.

Görsel 5.49: Şükrü TUNAR

Salih TOZAN (1914-1963)
Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Sinemada iyi adam rolleri
ile tanınmıştır. Avni Dilligil, Muammer Karaca Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkmıştır. Cibali Karakolu,
Anna Frank’in Hatıra Defteri gibi önemli tiyatro oyunlarında rol
almıştır. İlimizde Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde adı
yaşatılmaktadır.

Görsel 5.50: Salih TOZAN

Salah BİRSEL (1919-1999)
Şair ve yazardır. Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliği,
basımevi yöneticiliği ve iş müfettişliği yapmıştır.
Şiirlerinde konuları mizahi bir dille ele alarak şiirin düşündürücü yanını ortaya çıkarmıştır. Binbir Gece Denemeleri ve Salah Bey Tarihi adlı kitapları vardır.

Görsel 5.51: Salah BİRSEL

Halil SOYUER (1921-2004)
Şair, gazeteci ve yazardır. Şiirleri birçok önemli dergide
yayınlanmış, 240 şiiri ünlü besteciler tarafından bestelenmiştir.
Türk şiirine ve Türk Sanat Müziği’ne hizmetlerinden dolayı çeşitli ödüller almıştır.

Görsel 5.52: Halil SOYUER
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Ahmet Aydın BOLAK (1925-2004)
İş insanı, yazar, siyaset insanı ve avukattır. Bir dönem milletvekilliği yapmıştır. Birçok vakfın üyeliğini ve yöneticiliğini yapmıştır. Sanayileşme, vakıflar, millî birlik ve beraberlik, kültür ve
din konularıyla ilgili çok sayıda kitap yazmıştır. Kuvayi Milliye’nin
öncülerinden Mehmet Vehbi Bolak’ın oğludur.

Görsel 5.53: Ahmet Aydın BOLAK

Necdet TOSUN (1926-1975)
Sinema oyuncusudur. 300’e yakın filmde rol almıştır. Birçok
filmde güler yüzlü, iyi kalpli aşçı rolünü canlandırmış ve bu sevecen hâliyle izleyici tarafından çok sevilmiştir.

Görsel 5.54: Necdet TOSUN

Reha YURDAKUL (1926-1988)
Sinema oyuncusu, yapımcı ve senaryo yazarıdır. Sinemaya
başladığı yıllarda başrollerde daha sonra karakter rollerine geçerek 400’e yakın filmde rol almıştır. Türk Sineması’nın emektar
oyuncularından biridir.

Görsel 5.55: Reha YURDAKUL

Ahmet ESMER (1934-…)
Fotoğraf ve karikatür sanatçısıdır. Balıkesir’de ilk fotoğraf
ve karikatür sergilerini açmıştır. Yurt çapında birçok fotoğraf ve
karikatür yarışmasında dereceleri vardır. Eserleri yurt dışında
birçok ülkede sergilenmiştir.

Görsel 5.56: Ahmet ESMER
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Fikret HAKAN (1934-2017)
Gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak’tır. Türk sinemasının başarılı oyuncularından biridir. Bir dönem yazıları, röportaj ve hikâyeleri İstanbul’da bir gazetede yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalışmıştır. “Keşanlı
Ali Destanı” adlı filmle büyük bir üne kavuşmuştur. 204 film ve
28 dizide rol almıştır.

Görsel 5.57: Fikret HAKAN

1998 yılında Kültür Bakanlığınca Devlet Sanatçısı unvanını
almıştır.

Sevda FERDAĞ (1942-…)
Türk sinemasının başarılı oyuncularındandır. 150’yi aşkın
sinema filmi ve birçok dizide rol almıştır. 16. Antalya Film Şenliği
(1979) En İyi Kadın Oyuncu ve 35. Antalya Film Şenliği (1998) En
İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri vardır.

Görsel 5.58: Sevda FERDAĞ

İsmail AKÇAY (1942-…)
Türk atletizminin ünlü isimlerindendir. Maraton koşucusu
ve şairdir. Atletizm dalında yurt ve dünya çapında dereceleri
vardır. Dünyanın en iyi 10 maratoncusu arasında gösterilmektedir ve şeref listesindedir. Geçirdiği bir sakatlıktan dolayı sporu bırakmak zorunda kalmıştır. Balıkesir’in kurtuluş etkinlikleri
kapsamında her yıl “İsmail Akçay Koşusu” yapılmaktadır. “Otuz
Beşte Başlar” adlı bir şiir kitabı vardır.
Görsel 5.59: İsmail AKÇAY

Tamer YİĞİT (1942-…)
Türk sinemasının usta oyuncularındandır. Bir dergi tarafından düzenlenen yarışmada 1. olan sanatçı, böylece oyunculuk
hayatına başlamıştır. Aynı zamanda senaristlik ve yazarlık da
yapmıştır. 200’e yakın sinema filmi ve birçok dizide rol almıştır.

Görsel 5.60: Tamer YİĞİT
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Şevket ALTUĞ (1943-…)
Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Galatasaray Lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuar Bölümünü
başarıyla bitirmiştir. “Perihan Abla” ve “Süper Baba” dizileriyle
sevilen bir oyuncu olmuştur. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü
alarak sinema tarihine adını yazdırmıştır.

Görsel 5.61: Şevket ALTUĞ

Aydın AYHAN (1947-…)
Araştırmacı yazardır. Balıkesir Yöresi Yağcıbedir Halıları Motif Envanteri, Millî Mücadele’de Kepsut, Çanakkale... Ah!
Çanakkale…, Bir Üniversite Öğretmeninin Öğrencilerine Mektubu, Balıkesir’in Kimliği (1-2) başlıca eserleridir. Güney Marmara
Gazeteciler Cemiyeti En İyi Bilim Adamı Ödülü ve Türkiye Millî
Olimpiyat Komitesi Fair Play Altın Hizmet Madalyası aldığı ödüllerden bazılarıdır.
Görsel 5.62: Aydın AYHAN

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (1961-…)
Akademisyen ve yazardır. Halkbilimi Kuramları ve Araştırma
Yöntemleri Tarihine Giriş, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan
Türü, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnanışları ve
Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü başlıca eserleridir.
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu “Halk Kültürü” dalında, İlim ve
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) 2012 ödülüne
layık görülmüştür. Hâlen, Hacettepe Üniversitesinde öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır.

Görsel 5.63: Prof Dr. Özkul
ÇOBANOĞLU

Metin SAVAŞ (1965-…)
Türk edebiyatının son yıllarda yetiştirdiği özgün roman yazarlarından biridir. Balıkesir’de bakkallık yaparken yazdığı Efendi Dayının Kozalakları romanı ile yazarlığa başlamış ve 14 kitap
yazmıştır. Metin Savaş, romanlarında Balıkesir’e ve Balıkesirlilere muhakkak yer vermekte ve böylece Balıkesir’i de tanıtmaktadır. Yazdığı eserler yurt çapında birçok ödül almıştır. Zemheri
Kuyusu, Efendi Dayının Kozalakları, Erlik ve Melengicin Gölgesinde romanlarından bazılarıdır.
Görsel 5.64: Metin SAVAŞ
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İlker AYRIK (1979-…)
Oyuncu, sunucu ve yönetmendir. Birçok reklam, dizi ve sinema filminde rol almıştır. Sinema filmlerindeki başarısı ile dikkat çekmekte; aynı zamanda tiyatro çalışmalarına da devam
etmektedir. Yer aldığı televizyon programlarındaki eğlenceli sunumuyla dikkat çekmektedir. Yurt çapında aldığı birçok ödül
vardır.

Görsel 5.65: İlker AYRIK

Egemen KORKMAZ (1982-…)
Millî futbolcudur. Futbola 1999 yılında Balıkesirspor’da
amatör olarak başlamıştır. Millî takım dâhil birçok kez Türkiye
adına forma giymiştir. Yurt içindeki büyük takımlarda ve İsviçre’de bir takımda futbol oynamıştır. Futbol hayatına devam etmektedir.

Görsel 5.66: Egemen KORKMAZ

Oğuz SAVAŞ (1987-…)
Millî basketbolcudur. Basketbol Süper Ligi takımlarından
birinde oynamaktadır. Oynadığı takımlarda kısa zamanda kendini geliştirerek başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Görsel 5.67: Oğuz SAVAŞ

Caner ERKİN (1988-…)
Millî futbolcudur. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli takımlarda başarılar göstermiştir. Türkiye’nin büyük takımlarından birinde oynamaktadır.

Görsel 5.68: Caner ERKİN
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Yasemin ADAR (1991-…)
Güreşçi ve eski gülle atmacıdır. Spor hayatına gülle atma
ile başlayıp güreşle devam etmiştir. Mersin 2013 Akdeniz Olimpiyatları’nda ve 2016 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kendi kategorisinde altın
madalya kazanmıştır. Bu madalya ile Türkiye’nin kadınlar güreş
alanında ilk dünya şampiyonluğunu elde etmiş ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştır.
Görsel 5.69: Yasemin ADAR

Cengiz ÜNDER (1997-…)
Millî futbolcudur. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği yıldızlardan biridir. Avrupa’nın köklü takımlarından birinde
oynamaktadır. Çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takdir
toplamaktadır.

Görsel 5.70: Cengiz ÜNDER

Habibe AFYONLU (2002-…)
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başarılı sporcularındandır. 2019 Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda dünya
şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır.

Görsel 5.71: Habibe AFYONLU

Muhsine GEZER (2003-...)
Millî atlettir. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun
mental sporcularındandır. Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmıştır. 800 metrede dünya üçüncülüğü, 400 ve 1500 metrelerde ise dünya şampiyonlukları vardır.

Görsel 5.72: Muhsine GEZER
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıda fotoğrafları verilen kişilerin isimlerini kutucuklara yazınız.

1.
3.
2.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

10.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnsanları bir araya getiren özel gün ve törenlerden bildiklerinizi söyleyiniz.
2. Sokakta hangi oyunları oynuyorsunuz? Söyleyiniz.

BALIKESİR’İN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR VARLIKLARI
Somut olmayan kültürel miras;
►► Sözlü gelenek ve anlatımlar: Destan, masal, efsane, fıkra, vb.
►► Gösteri sanatları: Karagöz, meddah, kukla, vb.
►► Toplumsal uygulamalar ve festivaller: Nişan, düğün, Nevruz, doğum, kutlamalar, vb.
►► Evren ve doğa ile ilgili bilgi ve uygulamalar: Yöresel yemekler, halk takvimi, halk hekimliği, vb.
►► El sanatları: Dokumacılık, bakırcılık, keçecilik gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden

kavramlardır.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Türkiye de bu sözleşmeye 27 Mart 2006
tarihinde dâhil olmuştur.
Balıkesir’in somut olmayan kültürel miras listesinde 12 unsur yer alır. Bunlar; kamberlik geleneği,
Barana geleneği, mahalle hayırları, Yağcıbedir halıları, Tülütabaklar, deve oyunu, Gönen iğne oyası, keçe
yapımı, zili dokuma, şayak-aba dokuma, Sarıbeyler seferberlik çöreği ve Pamukçu Mahallesi erkek oyunlarıdır.

Barana
Birbiriyle akran arkadaşların kış aylarında bir araya gelerek kurdukları yemekli toplantının adıdır. Barananın özellikleri şunlardır:
►► Geçmişten bu yana yapılan, kendi içerisinde yazılı olmayan kuralları
vardır.
►►Disiplinli, ahlaklı, saygılı olmayı öğretir; birbirini sevmeyi, saymayı
öğütler.
►► Eskiden beri küçük kasabalarda güvenliği sağlayan bir eğlence, ter- Görsel 5.73: Barana sohbeti
biye, kültür ocağıdır.
►► Barana üye sayısı, 12 ile 24 kişi arasında değişir.
Barana topluluğun adıdır. Yapılan etkinliğe de sohbet denir. Sohbetler, Anadolu’nun birçok yerinde ahilik kurumunun izlerini taşır ve özellikle Dursunbey ilçesinde yapılır. Ahilik; kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatkâr, çiftçi vb.
bütün çalışma kollarını içine alan ocak olarak tanımlanmaktadır.
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Hıdırellez
Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlardan
biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez Günü, Hızır ve
İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştuklarına inanılan gündür. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdırellez şeklini almıştır.

Görsel 5.74: Dilek ağacı

Kamber

Balıkesir’de her yıl 6 Mayıs’ta yeni yılın ilk günü sayılan, mevsim
törenleri içinde en yaygın olan kutlama Hıdırellez’dir. Balıkesir’in ova ve
dağ mahallelerinin çoğunda Hıdırellez Günü ve ondan sonra gelen cuma
günleri “hayır” yapılır.
Kamber, Balıkesir’in bazı yörelerinde yapılan ibadet törenlerinde
türkü söyleyen kişidir. Kamber’in saz eşliğinde söylediği türkülerdeki şiirler; Fuzûlî, Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel, Yunus Emre gibi şahsiyetlere
aittir.

Görsel 5.75: Âşık Veysel
ŞATIROĞLU

Yağcıbedir Halıları
Sındırgı’da dokunan Yağcıbedir halılarında saf yünden yapılmış iplikler kullanılır. Lacivert, kırmızı ve siyah renklerin hâkimiyeti vardır. Doğal
yolla renk elde edebilmek için bitkilerden yararlanılır. Halılarda koçboynuzu, hayat ağacı, yıldız, çiçek, çınar yaprağı, kuşbaşı ve eli belinde gibi motifler kullanılır. Her biri farklı anlam içeren motiflerle süslü Yağcıedir halıları;
yöre halkının yaşamını, sevinç ve üzüntülerini yansıtmaktadır.

Görsel 5.76: Yağcıbedir halısı

Deve Oyunu

Görsel 5.77: Temsilî deve

Keçecilik

Balıkesir’de deve oyunu özellikle Balya, İvrindi, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde oynanmaktadır. Günümüzde kına gecelerinde deve oyunu
oynanır. Ağaçtan devenin iskeleti yapılır. Üstüne iki çul kilim dikilerek geçirilir. Çulun içine oynamasını bilen gençlerden iki kişi girer. Davul çaldıkça
zıplayarak oynarlar. Seyircilerin üzerine yürürler. Seyirciler de korkarak kaçışır. Sonrasında sözde ağır yük taşıyan deve hastalanır ve bayılır. Devenin boynuna hediye olarak kız evi de oğlan evi de basma bağlar. Düğün
sahibinden hediyelerini aldıktan sonra, bir imam tarafından deve ayıltılır.

Keçenin hammaddesi yündür. Türklerde göçebe yaşam ile ortaya
çıkan geçmişi uzun olan bu el sanatı azalarak da olsa günümüze kadar
gelmiştir. Kullanım alanları ise; paspas, kepenek, külah, yelek, pantolon
ve çantadır.
Kaybolmaya yüz tutmuş keçecilik zanaatına, günümüzde halk eğitim merkezlerinde kurslarla tekrar hayat verilmektedir.
Görsel 5.78: Keçeci ve yaptığı
keçeler
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Tülütabaklar
Balıkesir seyirlik oyunları arasında değerlendirilebilecek Tülütabak
oyunu, bir esnaf oyunudur. Debbağ veya tabak adı verilen deri esnafının
Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 6 Eylül’de oynadığı bir
oyundur. Tülütabak oyununun ilk kez Yunan işgali döneminde oynandığına dair bir rivayet vardır. Buna göre Balıkesir, Yunanlılar tarafından işgal
edilince tabaklar, hayvan derilerini üzerlerine giyip vücutlarını baca isi ile
siyaha boyamışlar, başlarına da kuzu veya oğlak derisinden bir külah takıp
Görsel 5.79: Tülütabak
ellerine değnek alarak Yunanlıları korkutmuşlardır.

Gönen İğne Oyaları
Gönen ilçesinde el sanatları açısından ön plana çıkan ve turizm
amaçlı gelen ziyaretçilerin de en çok ilgi gösterdiği ürün, iğne oyalarıdır.
Yapılan oyalar süs, çeyiz ve hediye olarak değerlendirilir. İlçede oya yapımı kadınlar arasında yaygın olup aile ekonomisinde büyük paya sahiptir.
Gönen ilçesi oya pazarı, çevre ilçe ve illerden de oldukça talep görmektedir. Gönen oya pazarında yaklaşık 250-300 tezgâh bulunmaktadır. 2004
yılından itibaren Gönen’de Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali düzenlenmeye
Görsel 5.80: İğne oyası
başlanmıştır.

Zili Dokuması
Zili dokuma, motiflerin içini ve dışını değişik renklerle tamamen
doldurarak yapılan düz dokuma tekniğidir. Zili dokumanın zorluğundan
dolayı her türlü desen kolaylıkla dokunamaz. Bu sayede zili dokumadaki
desenler yüzlerce yıl hiç değişmeden olduğu gibi kalırlar. Kullanılan motif
isimleri: beyaz tabak, gök tabak, çiyan ayağı, tavuk ayağı ve yedi baladır.
Kepsut ilçesinin Dedekaşı Mahallesi, zili dokumalarıyla ünlüdür.
Görsel 5.81: Zili dokuma

Şayak-Aba Dokuma
Koyun yünü veya yapağı kullanılarak “çufalık” adı verilen tezgâhlarda dokunan kaba ve kalın kumaşa şayak-aba denir. Kırsal kesimlerde
elbise yapımında kullanılırken günümüzde modern tarzda dikilerek genellikle pantolon olarak giyilmektedir. Bu kumaş ile dokunan elbiseler uzun
süre eskimez ve çok soğuk havalarda bile sıcak tutma özelliğine sahiptir.
Bu dokuma çeşidinin daha çok Balya, İvrindi, Kepsut, Dursunbey’de yapıldığı ve giysi olarak kullanıldığı görülür.

Sarıbeyler Seferberlik Çöreği

Görsel 5.82: Şayak-aba
dokuma

Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi’nden Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı’nda cepheye giden askerler için yapılan “seferberlik çöreği”, yaklaşık 100 yıldır aynı yöntemle üretilmektedir.
Malzemeleri tarhana, zeytinyağı, yoğurt, un, şeker ve susam olan besleyici
ve enerji verici özelliğe sahip çörek, iki aya kadar bayatlamamasından dolayı o dönem askerlerin en önemli azıkları arasında yer almıştır. 2018 yılında
Savaştepe halkı, 11 bin adet seferberlik çöreği hazırlayarak Mehmetçik’e
Görsel 5.83: Seferberlik çöreği
göndermiştir.
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Pamukçu Bengisi
Balıkesir’in Pamukçu Mahallesi’nin en önemli özelliği “Bengi” de
nilen zeybek oyunudur. Bengi, yalnız erkeklerin oynadığı bir oyundur. Bu
zeybek oyununun kendine has bir oynanış tarzı vardır. Pamukçu Bengisi,
Mustafa Kemal Atatürk’ün de takdirini kazanan halk oyunlarından biridir.

Görsel 5.84: Pamukçu Bengisi

Pamukçu halkı, kış gecelerinde toplanır ve takımlar oluşturarak
oyunlar oynarlar. Küçükler, büyükleri seyrederek bu oyunları öğrenirler.
Bilenler bir halka, daha az bilenler başka bir halka olurlar. Oyunu öğrenenleri büyükler kendi halkalarına alırlar. Kadınlar ise 100-150 kişiden
oluşan bu grupların oyununu seyrederler ya da kendi aralarında oynarlar.

Geleneksel Giyim Kuşam
Balıkesir’in kendine ait bir geleneksel
giyim kültürü vardır. Geleneksel giysiler, günümüzde şehir yaşamında kullanılmasa da
halk oyunlarında ve bazı mahallelerde giyilmektedir.
Geleneksel giyimde kadınlar; gömlek, üç etek, şalvar, aba, zıbın, fermene,
önlük, yün çorap giyerler ve fes takarlar. Erkekler ise; ak göynek, mintan, şalvar, pantolon, cepken, çarık, yün çorap giyerler; kuşak
ve fes takarlar.

Balıkesir Yemekleri

Görsel 5.85: Geleneksel erkek
giysisi

Görsel 5.86: Geleneksel kadın
giysisi

Görsel 5.87: Düğün yemeği hazırlanışı

Balıkesir; kendine ait çorbaları, yemekleri ve tatlılarıyla zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Düğünlerde ve mahalle hayırlarında geleneksel yemekler yapılmaktadır. Düğün çorbası, tirit, keşkek, höşmerim ve Balıkesir kaymaklısı Balıkesir mutfağına özgü tatlar olarak kabul edilmektedir.
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Düğün Çorbası

:

Et suyu, haşlanmış nohut, tereyağı, sarımsak, yumurta sarısı, un ve
arpa şehriye kullanılarak yapılan, Balıkesir’de düğünlerde ve hayırlarda
misafirlere sunulan bir çorbadır.

Höşmerim

:

Tuzsuz taze peynir, yumurta sarısı, irmik, un, toz şeker kullanılarak yapılan yöresel bir tatlıdır.

Höşmerimin Hikâyesi
Bir mehmetçiğin hüzünlü hikâyesidir bu. Cepheden
cepheye koşuyor Mehmet... Balkanlar, Trablusgarp derken Çanakkale... Nihayetinde savaş bitiyor. Mehmet Gazi olarak memleketi
Havran’ın Kalabak Köyü’ne varıyor. Ayşe’si evinin direği, gözünün
ve gönlünün özlediği erini sağ salim görünce çok seviniyor. Eri
“Karnım aç.” diyor. Ayşe ne pişirsin? O da aç. Azığı da yok, ekmek
yapacak buğdayı da... “Sen cephedeyken evde ne varsa 172.
Alay’a verdim. Bir koyunumuz kaldı. Başka bir şey yok ki...” diyemiyor. Ağıldaki tek koyununu hemen sağıyor, içine peynir ve şeker de
katıp odun ateşinde kaynatıyor. Mehmet’ine sunuyor sıcacık tatlıyı.
Mehmet aç, hızla kaşıklayıp bir çırpıda bitiriyor tabağındaki tatlıyı.
Yılların açlığı ve boş karavana ile geçirdiği günleri unutmak istercesine. Sadece yarım maşrapa bulanık, toprak kokan suyla geçirdiği
öğünlerini unutmak istercesine yiyor tatlıyı...
Ayşe seviniyor, “Hoş mu erim?” diye soruyor.
Mehmet, “Bir daha...” diyor.
Ve bu tatlının adı höşmerim olarak tarihe geçiyor.

Tirit

:

Kırmızı et ve et suyu, tiritlik ekmek, domates sosu ve maydanoz kullanılarak yapılan bir düğün yemeğidir.

Keşkek

:

Etli kuzu kemiği, keşkeklik buğday, tereyağı, salça ile yapılan daha çok
hayırlarda ve düğünlerde dağıtılan bir yemektir. Yemeğin özelliği, etin
belli olmayacak kadar dövülmüş olmasıdır.

Balıkesir
Kaymaklısı

:

Kuru yufka, tereyağı, manda kaymağı ve şeker kullanılarak yapılan yöresel bir tatlıdır.

Saçaklı Mantı

:

Uzun saçaklar hâlinde kesilen yufkalarla hazırlanan bir mantı türüdür.
Tepside pişirilen bu mantının üzerine piştikten sonra tavuk suyu ve
tavuk eti eklenir.

Sura

:

Kuzu ya da oğlak eti kullanılarak yapıldığı için genellikle ilkbaharda
ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde pişirilen yemektir. İçine iç pilav
konularak toprak fırınlarda pişirilir.
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Halk Edebiyatı Ürünleri
Efsane
Efsane; eski çağlardan beri söylenen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâyedir.
İlimizde; Sarıkız, Hasan Baba, Ayşe Bacı, Hasan Boğuldu ve Zağnos Paşa bilinen bazı efsanelerdir.

Sarıkız Efsanesi
Çok eski zamanlarda Güre Köyü’nde çok güzel
bir kız varmış. Bu kızı köyün bütün gençleri sever ve
onunla evlenmek isterlermiş. Adı Sarıkız olan bu güzel
kızın babası ise binbir zahmetle büyüttüğü kızını, talip olan gençlerin hiçbirine vermezmiş. Bunun üzerine
gençler Sarıkız’a iftira atmışlar. Köylüler de Sarıkız’ın
babasına giderek:
“Ya kızını buralarda yaşatmazsın ya da buradan çekip
gidersin.” demişler.
Düşünüp taşınan baba, kızına kıyamamış; ancak köylülerin yüzüne bakabilmek için Sarıkız’ı gözden
uzak tutmak gerektiğini düşünmüş. Kızını yanına alan
baba, Kazdağı’nın zirvesine çıkmış ve güttüğü kazlarla
Görsel 5.88: Sarıkız Türbesi
birlikte kızını bırakıp geri dönmüş. “Kurt kuş yerse de
gözüm görmesin, yaşarsa da herkesten gizli yaşasın.” demiş.
Kazdağı’nda kalan Sarıkız kazlarını gütmeye ve yaşamaya devam etmiş. Hatta yolunu,
izini kaybedenlere yardımcı olmuş. Bu durum kısa zamanda babasının kulağına gitmiş. Kızının
yaşadığını öğrenen baba, Kazdağı’na kızının yanına çıkmış. Dağda kaz çobanlığı yapan Sarıkız,
babasını görünce sevinmiş, ona yemek ikram etmiş. Yemek sırasında babası kızından su istemiş.
Sarıkız elini uzatarak kilometrelerce aşağıdaki Güre Çayı’ndan su alarak babasına vermiş. Bunu
gören babası, kızının ermiş olduğunu anlamış ve çok sevinmiş.
Sarıkız’ın öldüğü ve bugün kabrinin bulunduğu düşünülen yere Sarıkız Tepesi, babasının
öldüğü yere ise Babatepe veya Kartaltepe adı verilmektedir.

Masal
Masal; genellikle halkın var ettiği, hayale dayanan, sözlü gelenekte
yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların
başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî türdür. Eskiden uzun kış
gecelerinin eğlencesi olan masallar, değişen toplum şartlarıyla unutulmaya
başlanmıştır.
		
Günümüzde Balıkesir masalları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılarak
masallarımız derlenmektedir. Gülbeşer, Bostancı, Nohut Çocuk, Lark Lurk,
Padişahın Boyunuzları Var, Keçi Çobanı, Tilki Kıskıç ve Kaplumbağa, Cimbek Lacimbek Lale Kadın bu masallardan bazılarıdır.

Görsel 5.89: Masal kahramanları
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Tilki, Kıskıç ve Kaplumbağa
Kaplumbağa, tilki, kıskıç (uçan bir böcek)
sağdıç (arkadaş) olmuşlar.
Tilki: “Arkadaşlar, ne yapacağız böyle biz?
Bir ticaret yapalım, iş kuralım kendimize.” demiş.
Arkadaşları: “Ne olacak? Ekin ekelim.” deyince hep
beraber “Tamam.” demişler.
Tarlaya ekin ekmişler. Tilki kurnaz. Arkadaşları tarlanın ortasını sürerlerken o da sırtını kayaya
dayarmış. “Arkadaşlar, çabuk! Valla bu kayayı bir
salıverirsem, bir tekerlenirse sizi çiğner.” demiş ve
onları korkutmuş. Tarlayı sürerler, ekerler, işi bitirdikten sonra bırakır kayayı giderlermiş. Ekinler olgunlaşınca tilki, “Ekin biçmeye gidelim.” demiş. Ekini biçmeye başladıktan sonra tilki yine arkasını dayamış
kayaya. “Hadi be arkadaş, valla bırakırsam kayayı,
devrilecek bu. Çiğner sizi. Yazık olur, ölürsünüz.” demiş ve yine iş yapmamış. Ekini biçmişler, dövmüşler,
çiğnemişler. “Nasıl yapacağız şimdi, bunu nasıl paylaşacağız?” demişler. “Bir koşu koşalım. En önden
gelen, buğdayı alsın. Sonraki gelen samanı alsın,
ondan sonra gelen bıraksın gitsin.” demiş tilki. Bir
tarafa buğdayı yığmışlar, bir tarafa samanı yığmışlar,
gitmişler koşuya. Kıskıç demiş ki: “Ben tilkinin kuyruğuna yapışıvereyim, hadi deyince.” Kaplumbağa
demiş ki: “Ben de buğdayın içine gömüleyim, orada durayım, bekleyeyim sizi.” Yarış yerine varmışlar.
“Hani kaplumbağa nerede ya?” demiş tilki. “Gelir o
da şimdi ya.” demiş kıskıç. “Hadi!” demiş tilki. Bir
koşmuşlar. Kaplumbağa buğdayın üzerine çıkmış
da başlamış çığrışmaya: “Kilo beş, kilo beş!” diye
buğday ölçermiş. Bakıvermiş tilki, öte tarafa gitmiş.
Hemen samanın üstüne oturmuş. “Öte git ya, üstüme oturuyorsun!” demiş kıskıç da. Bir de bakmış,
o da ondan evvel gelmiş. “Amanın ne yapacağız?”
demiş, tilki. Tilki hiçbir şey alamadan bırakıp gitmiş.
			

Kaynak Kişi: İdris GÜREL
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Türkü
Türkü, hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş şiirlerdir. Balıkesir’de geçmişte söylenip derlenerek TRT arşivine geçmiş ve günümüzde de söylenen pek çok türkü vardır. Balıkesir’in başlıca
türküleri şunlardır: Edremit’in Gelini, Akpınar Yapısına, Evlerinin Önleri Sarı Karınca, Azime Türküsü, Nina
Nina, Kayalcanın Daşları, Hatçam Çaylar Yaptın Mı, Entarisi Damgalı, Mendili Oyaladım, Al Geydim Alsın
Diye, Ayva Çiçek Açmış, İki Keklik, Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı, Kurban Olam Kalem Tutan Ellere.

Ayva Çiçek Açmış
Yöre: Dursunbey/Balıkesir
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek?
Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
Bana da ettiklerin az mı gelecek?
Yandım Allah yandım yandırma beni.
Derin uykulardan kaldırma beni.
Yandım Allah yandım yandan bakana.
Canım kurban olsun camdan bakana.
Evlerinin önü vişne fidanı,
Dolanı dolanı buldum odanı.
Hani de bu odanın körpe fidanı?
(Nakarat)
Evlerinin önü duttur geçilmez.
Dutun yaprakları sıktır seçilmez.
Anadan geçilir yardan geçilmez.
(Nakarat)
Görsel 5.90: Ayva ağacı

Mâni
Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiirine mâni denir.
Balıkesir’e ait mânilerden bazıları şunlardır:
Şu dağın yoluna bak
Çiçeğin moruna bak
Üzülme deli gönül
Sen bu işin sonuna bak
Sandık dedim açıldı
İnci boncuk saçıldı
Annesine göz aydın
Kızın bahtı açıldı
Görsel 5.91: Mor çiçek
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Bilmece
Bilmece; bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı
dinleyene veya okuyana bırakan oyundur. Geçmişte uzun kış gecelerinin en büyük eğlencelerinden biri,
bilmece sormaktı.Çarşıda satılmaz. Mendile konmaz. Ondan tatlı bir şey olmaz. (Uyku)
Balıkesir’e ait bilmecelerden bazıları şunlardır:
1. Yumruca gezer, dünyayı gezer.

5. Hiç ses etmeden dünyayı kapatırım.

2. Ben giderim o gider, altın gibi iz eder.

6. Yer altında sakallı dede.

3. Tarlada biter. Makine büker. Sabah sabah el 7. Mantosu yeşil, entarisi kırmızı, bu gelen kiyüz öper.
min kızı.
4. Çarşıda satılmaz. Mendile konmaz. Ondan 8. İstanbul’da süt pişti, kokusu buraya düştü.
tatlı bir şey olmaz.

Ninni

Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkülere ninni denir.
Balıkesir’e ait ninnilerden bazıları şunlardır:
Evler dolu kestane
Dökülür dane dane
Dünya kadar çocuk olsa
Benim oğlum bir dane
E e yavrum ninni
Hu hu yavrum ninni
Dandan dandan danalı bebek
Elleri koynunda kınalı bebek
Benim kızım yavrum huri melek
Ninni yavruma ninni
E e yavrum ninni
Hu hu yavrum ninni

Görsel 5.92: Ninni söyleyen anne ve çocukları (temsilî)

Yanıltmaç (Şaşırtmaca)

Yanıltmaç (şaşırtmaca); karşıdakini yanıltıp başka şey söylemesine yol açacak biçimde düzenlenmiş sözlerdir. Türkçenin güzel ve doğru kullanılmasına yardımcı olan bu halk edebiyatı türü, dil gelişiminde de etkilidir.
Balıkesir’e ait şaşırtmacalardan birkaçı şöyledir:
• Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi.
• Şu elimdeki tesbihi imamelemeli mi, imamelememeli mi?
• Kapıyı gıcırdattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı gıcırdattırıcılardanım, ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.
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Tekerleme
Tekerlemeler; masalların başında veya söz arasında, kelimelerin benzerliğinden de yararlanarak
söylenen yarı anlamlı yarı anlamsız sözlerdir.
Balıkesir’e ait bazı tekerlemeler şunlardır:

Çatlak patlak yusyuvarlak
Kremalı börek sütlü çörek
Çek dostum çek
Amanın dostum çek
Çek çek amca
Burnu kanca
Al sana bir tabanca
Tabancanın küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Görsel 5.93: Çatlak patlak oyunu oynayan çocuklar

Balıkesir Çocuk Oyunları

Balıkesir’de oynanan çocuk oyunlarını; taşla oynanan oyunlar, topla oynanan oyunlar, iple oynanan oyunlar, özel oyun aracıyla oynanan oyunlar ve toplu olarak oynanan oyunlar olarak sınıflandırabiliriz.
Taşla oynanan oyunlar: Üçtaş, beştaş, dokuztaş, seksek, taş sektirme,
Topla oynanan oyunlar: Yakar top, istop, dokuz kiremit (tombik),
İple oynanan oyunlar: Halat çekme, tek kişilik ip atlama, grup olarak ip atlama,
Özel oyun aracıyla oynanan oyunlar: Çelik çomak, aşık oyunu, yüzük oyunu, bilye, çember çevirme, topaç çevirme, oyuncakla oynama,
Toplu olarak oynanan oyunlar: Aç kapıyı bezirgân başı, kutu kutu pense, saklambaç, bom, tıp,
körebe, yağ satarım bal satarım, köşe kapmacadır.

Görsel 5.94: Topaç
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Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak çalışması ile ilimizde
2013 yılından bu yana, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları okullarda oynatılmakta ve il
turnuvaları düzenlenmektedir. Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve bu oyunları oynayan çocuk
sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Görsel 5.96: Çocuk oyunları

ETK İNLİKLER
ETKİNLİK 1: Balıkesir’de Hıdırellez’e özgü etkinlik, inanış ve hikâyeleri araştırınız. Araştırma sonuçlarını okul panosunda sergileyiniz.

ETKİNLİK 2: Balıkesir’de oynanan çocuk oyunlarından bir tanesini seçiniz.
Seçtiğiniz oyunun nasıl oynandığını araştırınız ve bu oyunla ilgili turnuva
düzenleyiniz.
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1. Balıkesir’e özgü söyleyişleri biliyor musunuz? Belirtiniz.

BALIKESİR AĞZI
Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları
anlaşmadır. Diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir
araç olarak hayatımızın her aşamasında dil vardır.
Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma diline ağız denir. Örneğin; Balıkesir ağzı, Muğla ağzı, Tokat ağzı,
vb. Ağız, yalnızca söyleyişte görülür; yazılış aynıdır.
“Ne yapıyorsun?” cümlesinin ülkemizdeki ağız örnekleri:

Anadolu ağızları günümüzde bazı coğrafi bölgelere uygun biçimde bölümlere ayrılsa da bu
ağızların kesin sınırlarını çizmek zordur. Balıkesir, Ege Bölgesi’ne komşu olduğu için Balıkesir ağzı ile
Ege ağzı birbirine çok benzemektedir.
İlçe merkezi ile ilçeye bağlı mahalleler arasında ağız özellikleri bakımından farklılıklar görülür.
Ancak; son yıllarda ilçe merkezlerinin, ilçeye bağlı mahallelerden göç alması nedeniyle bu farklılıklar
azalmaya başlamıştır. Medyanın etkisi ve okullaşmanın yaygınlaşması gibi etkenler ağızların etki alanını
daraltmış, hatta ağızları yok olma noktasına getirmiştir. Yapılan çalışmalarda Balıkesir’e ait yüzden fazla
kelimenin farklı söyleyişi olduğu tespit edilmiştir.
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Balıkesir Ağzında En Çok Görülen Söyleyişler
Balıkesir Ağzı

Balıkesir Ağzı

Balıkesir Ağzı

Ünlemek

Çağırmak

Hurun

Fırın

Moza, kızan, kızag

Çocuk

Iştımak

Duymamak

Aş hurmak

Yemek yapmak

Berenara

Üstünkörü

Sangıdek

Aniden

Bezdirme

Gözleme

Evelden

Önceden

Gıy

Yan

Dirgen

Çatal

Tatave

Lüzumsuz konuşmak

Gari

Artık

Çepen

Çapa

Tomata

Domates

Candarma

Jandarma

Erinmek

Üşenmek

Köv

Köy

Yalım, öseg

Herhalde

Galag (gari)

Artık

Nigıda

Ne kadar

Emme

Ama

Şavk

Işık

Andaç

Yıllık

Gobak

Kozalak

Pıtırak

Dikenli bitki

Aaşam

Akşam

Öngücü

Nasıl olsa

Hinci, hindi

Şimdi

Encik

Yavru hayvan

Hönkürü

Orada

Yavız

Güzel

Hotraf

Fotoğraf

Azdan

Birazdan

Meci, amale

İşçi

İreng

Renk

Evermek

Evlendirmek

Agışeri

Nasılsa

Garnıgara

Börülce

Efecik

Abla, abi

Ağdık

Lüzumsuz

Maasustan

Yalandan

Bielemet

Birçok

Sıtrasız

Saçma sapan

Dendi

Tamam

Gıcıgıcı

Acele

Har har

Yüksek sesli

Kaykılıp durmak

Dikilmek

Tafra

Naz

Kostak

Güzel

Sedivemek

Koşmak

Avkalamak

Kızmak

Üstemel

İdare eder

Sag ölümü

Aniden ölmek

Belenmek

Yayılmak

Şengirdek

Cıvıl cıvıl

Gine

Yine

Keeçek

Gerçek

Beranara

İdareten

Unnag

Onlar

Gocuk

Palto

Guvatlı

Kuvvetli

Gülüm

Küçüklere seslenme

Huncacık

Birazcık

Gıı

Kız

Bıre bak

Buraya bak

Zati

Zaten

Goca

Koca

Eyi

İyi

Saaç

Arkadaş

Bılla

Abla

Azmak

Su birikintisi

Yemiş

İncir

Gayva

Kahve

Sümsük

Yumruk

Beşbıyık

Muşmula

Öngücü

Yakında

Tüngümek

Zıplamak

Balcan

Patlıcan

Zere

Olacak

Salcana

Sağlıcakla kal

Emmi

Amca

İlaylam

Elalem

Dengilmek

Yıkılıp kalmak

Biyu

Bir

Zeeplenmek

Dalga geçmek

Cuvap

Cevap

Enki

Onu

Lefa

Levha

Düzen

Kıyafet almak

Hunabak

Şuraya bak

Mıgar

Pınar

Kumpir

Patates

Iramazan

Ramazan

Ebermek

Alıp gelmek

Gayıt

İş

Ebermek

Alıp gelmek

Fasille

Fasulye

Haylamak

Sürmek
Derleyen: Çetin KORKMAZ
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Balıkesir Ağzı İle İlgili Örnekler:
Mâniler
Alim gitme bazara
Uradırla nazara
Alim ölmüş deyenle
Kendi girsin mezara.

Sındırgı Ağzı
Hinciii bunun adı da Sındırgı ağzı oluvedi

Irafta masırım var
Gergide hasırım var
Alceksen al olan (oğlan)
Nerede kusurum var.

Zeepleniyo sanmag hakkeden keyif osug diye yapıyon
bunnarı

Olanın adı Mısa (Musa)
İnsafa gel insafa
Emsallerin evlenmis
Niye duruyon Mısa.

İnternetle de paylaşcek,

Gidelim Bandırma’ya
Yârimi gandırmaya
Yârim kendi yazılmıs
Gönüllü candarmaya.
Dursunbey’in hanları,
Sıngırdeyo camları,
Bizüm için açıldı,
Balkesir damları.
Kaynak Kişi: Havva ÇAKIR

Dendi gızagnaaaa dendi gariii
Bütün Sındırgı’nın insannarı bu dizelemi dignecek
Duyanna duymayannara duyurcek
Kaç dene yapdım böle şiirlee
Eğerkine böğüne gada
Dignemedim diyenne vasa ötekileni divversin
Öngücü internette arayan istedeeeni buluyo
Kelimele hiç de yabancı değil bize
Ebemig, dedemig, bubamıg, güccanamıg lafları bunna
Sanki maşınganıg hurunundan çıkmış gibi ıscacıkk
Eğerki tatave gonuşuyog diyen vasa kapatıvesig hemen
hunu
Ağdık ağdık gonuşuyo bu adam decekle vasa çekivesi
galentire fişinden
Emme bu yapdıma ağdık gonuşma diyosa gız

TEKERLEME

Hinciki şarkıcıla pek mi yavız türkü sölüyola sanki

Üşüdüm üşüdüm çalıcık daşıdım
Çalıcıımı alıvediler
Beni suya salıvediler
Suda bi kupa buldum
Kupayı tata vedim
Tat bene darı vedi
Darıı guşa vedim
Guş bene ganat vedi
Ganadı yere çarpdım
Yer bene çimen vedi
Çimeni goyuna vedim

Bazılanı da digneyince sanki gavırca sölüyo gibi geliyo

Kaynak Kişi: Fahri YOLCU
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Agışeri böğün söledikleri sona akılda galıyo
Eveldenni türkücülemiz vadı bizim
Allah’dana Bedia bıllamız durupduru da unu digneyince
Yüreklemiz hopleveriyo, hep meşgalelemizi unu digneken yapıyoz
Bi elemet türkücünün içinden dapdayı üç dört dene galdı
Unna da nerledele bilemeyon gayrı
				

Yazan: Çetin KORKMAZ
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Büyüklerinizden yardım alarak Balıkesir ağzıyla söylenmiş veya
yazılmış şiir, mâni, tekerleme, hikâyeler araştırınız. Araştırmalarınızı sınıfta paylaşınız.

ETKİNLİK 2: Balıkesir ağzı ile söylenen kelimelerden bir kelime havuzu
oluşturunuz. Bu havuzdan seçtiğiniz kelimeleri kullanarak şiir ya da hikâye
yazınız.

KELİMELER
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ülkemizdeki ve şehrimizdeki gelişmeleri nerelerden öğrenebiliriz? Söyleyiniz.
2. Balıkesir’deki yerel gazete, televizyon ve radyo kanallarından bildiklerinizi söyleyiniz.

BALIKESİR’DE YEREL YAYINCILIK
Balıkesir, Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne Kuvayi Milliye şehri olarak anılmaktadır. Kuvayi Milliyeci
olarak tanımlanan bu vatansever insanlar içinde, Balıkesir’in tarihinde önemli bir yere sahip olan Necatibey Eğitim Fakültesine ismi verilen Mustafa Necati ve Balıkesir’de bir caddeye ismi verilen Hüseyin Vasıf
Çınar önemli yer tutmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Balıkesir’de “İzmir’e Doğru” gazetesini çıkaran bu
iki vatansever Kuvayi Miliyeci, Balıkesir’de yerel yayıncılığın da ilk örneklerini vermiştir.

Görsel 5.97: İzmire Doğru Gazetesi, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati

Görsel 5.98: Balıkesir’e ait yerel ve akademik dergi örnekleri
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Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da Balıkesir’de
yerel gazeteler ve dergiler çıkarılmıştır. Daha sonraki yıllarda teknolojik yeniliklerle birlikte Balıkesir’e ait yerel radyo ve televizyon kanalları da kurulmuştur. Günümüzde Balıkesir ve ilçelerinde
onlarca yerel gazete, çıkarıldıkları yerlerde yaşanan olayları bölge sakinlerine aktarmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri,
Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesirliler Derneği
tarafından çıkarılan dergilerde de kentin tanıtımı
yapılmakta ve kentte yaşanan gelişmeler okurlara aktarılmaktadır. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi ve
Bandırma’da kurulan Onyedi Eylül Üniversitesinde bilimsel çalışmalara yer verilen akademik dergiler çıkarılmaktadır.
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Okullarımızda öğrenciler tarafından çıkarılan okul dergileri, gazetecilik mesleğine
meraklı öğrencilere ilk habercilik deneyimlerini
yaşatmaktadır. Bu dergilerde yazı ve şiir yazan genç kalemler aynı zamanda okullarını da
tanıtmaktadırlar. Ayrıca Mehmet Vehbi Bolak
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017-2018
eğitim öğretim yılından itibaren “Gazetecilik
Alanı-Yazılı Basın Muhabirliği Dalı”nda eğitim
vermeye başlamıştır.
Geçmişten günümüze yerel gazetecilik,
ilimizde halkı bilgilendirmeye devam etmektedir.
Görsel 5.99: Okul dergileri

Görsel 5.100: Geçmişte basılan yerel gazete örnekleri

Görsel 5.101: Okul gazeteleri
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Balıkesir’in genç bir habercisi olsaydınız Balıkesir’i ziyarete gelen Mustafa Kemal Atatürk’e neler sormak isterdiniz? Yazınız.

ETKİNLİK 2: Aşağıda verilen işlem basamaklarına uygun bir şekilde haber
özelliği taşıyan bir gazete sayfası tasarlayınız.
►► Örnek gazete haberlerini inceleyiniz.
►► Bir konu belirleyiniz.
►► Sayfaya eklenecek uygun metinleri inceleyiniz ve seçiniz.
►► Metne uygun görselleri seçiniz.
►► Sayfa düzeni planı hazırlayınız.
►► Metinleri ve görselleri yerleştiriniz.
►► Habere uygun başlık seçiniz.

........................ GAZETESİ
SENİN

YAZAR: ......						
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TARİH: ............
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi müzik türlerini dinlemeyi seversiniz? Söyleyiniz.
2. Bildiğiniz türküler nelerdir? Söyleyiniz.

BALIKESİR’DE MÜZİK KÜLTÜRÜ
Balıkesir, birçok kültürel yapıya ev sahipliği yaptığı için müzik kültürü zengindir.
Halk müziği; yazılı hiçbir kurala dayanmadan yalnızca işitme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan geleneksel müzik türüdür. Balıkesir Halk Müziği türleri “barana, güvende ve zeybek havaları” olarak çeşitlenebilir.
Dursunbey ilçesinde görülen barana havası, her yıl hasat bitiminde eylül ortası
veya ekim başı gibi başlayıp Hıdırellez’e kadar devam eder. Köy ezgilerinde zeybek motiflerine, dağlık bölgelerde ise barana ağzı adı verilen türkülere rastlanmaktadır. Topluluk adı
olarak kullanılan barana kelimesi, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde gezek, oturak, sıra gecesi ve şeker bağlaması gibi adlarla sürdürülen geleneklerle benzerlikler göstermektedir.
Baranada amaç, gençlerin kendilerini eğitmeleridir. Daha sonraları toplumsal değişimlerin
etkisiyle eğlence ön plana çıkmıştır.
İkili güvende, sadece iki kişi tarafından oynanan hareketli bir oyundur. Belirgin figürleri dönme ve çökmelerdir. Bu oyun, boy ve kabileler arasında yapılan mücadelelerde iki tarafın en
güçlü savaşçılarının karşılaşmasını temsil eder. Oyuna başlamadan önce müzik eşliğinde kısa bir gezinti
yapılır.
Zeybekler, 19. yüzyıl başından başlayarak bölgenin sosyal ve kültürel yapısına yön vermiş; müzik,
halk dansları ve giysi geleneğinin temelini oluşturmuşlardır. Zeybek oyunlarının birçoğu tek kişilik ve doğaçlama olarak sergilenir.

Görsel 5.102: Zeybek oyunu

Görsel 5.103: İkili güvende oyunu
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Türküler, sözlü halk edebiyatının temel kaynağı olan mânilerin ezgili hâlidir. Diğer yörelerde olduğu
gibi Balıkesir’de de türküler genel olarak dörtlüklerden oluşur. Türküler; ayrılık, sevgi, özlem ve gurbet gibi
temaları işler.

Yörenin başlıca türküleri;
►► Edremit’in Gelini,
►► Akpınar Yapısına,
►► Evlerinin Önleri Sarı Karınca,
►► Azime Türküsü,
►► Ninna Ninna,
►► Kayalcanın Daşları,
►► Hatçam Çaylar Yaptın Mı,
►► Entarisi Damgalı,
►► Mendili Oyaladım,
►► Al Geydim Alsın Diye,
►► Ayva Çiçek Açmış,
►► İki Keklik,
►► Aşağı Yoldan Geliyormuş Üç Atlı,
►► Kurban Olam Kalem Tutan Ellere.

Nina Türküsü (Kayalar/Balya)
Aşağı mahallede yılan
Yukarı mahalleyi dolan
Al beygirin üstünde
Terlemiş güzel oğlan
Nina nina nirina...
Kayalardır köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur böyle huyumuz
Nina nina nirina...
Ekinler orak oldu
Yakınlar ırak oldu
Gitti yarim gelmedi
O bana merak oldu
Nina nina nirina...
Kaynak Kişi: Mürşide DAĞLI
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Öğretmeninizle sınıf korosu oluşturarak yörenize ait türküleri
seslendiriniz.

ETKİNLİK 2: Balıkesir’e ait bir türkünün hikâyesini yazıp sınıfta arkadaşlarınız
ile paylaşınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerde düzenlenen festival ya da şenliklerden hangilerine katıldınız? Söyleyiniz.

BALIKESİR’DE ÖNEMLİ GÜNLER
Gelenekselleşmiş olarak belirli gün ve tarihlerde yapılan, toplum yaşamının değerli yönlerini vurgulamakta olan şenlik, sanat günleri ve festivallerin; şehirler üzerinde ekonomik, kültürel, çevresel ve
sosyal katkıları vardır. Balıkesir ve ilçelerinde yıl boyunca çeşitli festival, sanat günleri ve şenlikler düzenlenmektedir.

Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm
Festivali
Kuşcenneti Millî Parkı’nın geniş kitlelere tanıtımının yapılabilmesi ve çevre kirliliği nedeniyle
karşı karşıya kaldığı tehlikelere kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amacıyla yapılmaktadır. Festival,
1987 yılından bu yana haziran ayının ilk yarısında
gerçekleştirilmektedir. Festivalde paneller, sergiler,
tiyatrolar, halk oyunu gösterileri ve festival koşusu
gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Görsel 5.105: Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali afişleri
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Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
Ata yadigârı olan güreşi, yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılarıyla temsil eden Kurtdereli
Mehmet Pehlivan, hem Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde örnek bir sporcu olmuştur. Kurtdereli Mehmet Pehlivan; Fransa, İngiltere ve ABD’de büyük başarılar kazanmış ve dünya şampiyonluğu elde etmiştir. Dünya spor tarihinde önemli bir yeri olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın adıyla
1961’den beri yağlı güreşler, Kurtdere Mahallesi’nde yapılmaktadır.

Görsel 5.106: Geleneksel Kurtdereli Güreşleri afişi

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat
Festivali
Sındırgı’nın kurtuluş günü olan 3 Eylül tarihinde başlayan festivalde halk, asırlık yöntemlerle hazırlanmış tamamı el yapımı halılarını sergiler. Festivalde; sergiler, halk oyunu gösterileri, yağlı pehlivan
güreşleri ve ata sporumuz olan atlı cirit gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Ayvalık Kültür Sanat Günleri
Her yıl eylül ayının ilk haftası düzenlenmekte olan Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri’nde müzikten
edebiyata, söyleşiden resim ve fotoğraf sergilerine, tiyatrodan dans gösterilerine, atölye çalışmalarından
panellere kadar birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Görsel 5.107: Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali afişi

169

		ÜNİTE 5

											

Gönen Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası
Türk edebiyat tarihinin önde gelen isimlerinden Ömer Seyfettin anısına memleketi Gönen’de,
her yıl 6-11 Mart tarihleri arasında Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası düzenlenmektedir. Bu haftada;
halk oyunu gösterileri, şiir dinletisi, konserler, tiyatro oyunları ve Ömer Seyfettin adına düzenlenen anma
toplantısı, hikâye yarışması, satranç turnuvası gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Görsel 5.108: Gönen Ömer Seyfettin Kültür ve
Sanat Haftası afişi

Görsel 5.109: Ömer Seyfettin Meydanı/Gönen

Burhaniye Deve Güreşleri
Türkiye’nin en önemli deve güreşi organizasyonundan biri olan Burhaniye Deve Güreşleri’nin en
az yüz yıllık geçmişi bulunmaktadır. Burhaniye’nin geleneksel deve güreşleri, her yıl aralık ya da ocak ayları içerisinde gerçekleşmektedir. Kültürümüzün özgün bir parçası olan deve güreşleri, Burhaniye halkı ve
konuklar tarafından izlenmektedir.

Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali
Ülkemizden Avrupa Birliği tarafından tescillenmek
üzere başvurusu yapılan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye
girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı olmuştur.
Ayvalık zeytinyağının kalitesini dünyaya tanıtmak için 2004
yılından bugüne ekim ayı içerisinde Ayvalık Uluslararası
Zeytin Hasat Festivali düzenlenmektedir.
Festival kapsamında sergi, söyleşi, yürüyüş, koşu,
panel, müzik dinletisi, doğa yürüyüşü, tekne turu, halk
oyunları, konser, bisiklet turu gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca festivalde üretici ve tüketicinin bir araya
gelebildiği zeytinyağı pazarı kurulmaktadır.

Görsel 5.110: Bisiklet turu afişi
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Balıkesir’in Kurtuluş Günleri
Kuvayi Milliye şehri Balıkesir ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günleri eylül ayı içerisinde
farklı günlerde kutlanmaktadır. Kutlamalar çerçevesinde her ilçe; şiir dinletisi, halk oyunu gösterileri, yağlı
güreşler, tüm şehitler anısına yapılan kortej yürüyüşleri, yarışmalar, konserler, film gösterimleri, yiyecek
içecek ikramları gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir. Tülütabak gösterisi, kentin kurtuluş günlerinin önemli
bir sembolüdür.

DURSUNBEY
3 EYLÜL
SINDIRGI
3 EYLÜL
BİGADİÇ
4 EYLÜL
GÖMEÇ
3 EYLÜL
KEPSUT
5 EYLÜL

SUSURLUK
5 EYLÜL
BALIKESİR
6 EYLÜL

SAVAŞTEPE
6 EYLÜL
İVRİNDİ
7 EYLÜL
BURHANİYE
8 EYLÜL

HAVRAN
8 EYLÜL

EDREMİT
9 EYLÜL
MANYAS
14 EYLÜL

AYVALIK
15 EYLÜL

GÖNEN
6 EYLÜL

BANDIRMA
17 EYLÜL

BALYA
6 EYLÜL

ERDEK
18 EYLÜL
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ET KİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Aşağıdaki festivallerden hangisine katılmak istersiniz? Nedenlerini
yazınız.
►► Burhaniye Deve Güreşleri
►► Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali
►► Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali
►► Ayvalık Kültür Sanat Günleri
►► Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali
►► Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
►► Gönen Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası

ETKİNLİK 2: İlimizde düzenlenen festival ve şenliklere ait afişleri inceleyiniz.
Özgün bir festival ya da şenlik afişi tasarlayınız.

DAVETLİSİNİZ
YER: ......						

TARİH: ............

........................ FESTİVALİ
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İlgilendiğiniz spor dalları nelerdir? Söyleyiniz.
2. İlimizde çocuk ve gençlere yönelik hangi faaliyetlerin yapılmasını istersiniz? Belirtiniz.

BALIKESİR’DE ÇOCUK VE GENÇLERE SAĞLANAN
SOSYAL YAŞAM İMKÂNLARI
		
Balıkesir’de çocukların, gençlerin daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için birçok imkân sunulmaktadır.

		
Belediyeler, kaymakamlıklar, millî eğitim
müdürlükleri, halk eğitim merkezleri ve bazı özel
kurumlar tarafından kurslar düzenlenmektedir. Bu
kurslarda gençlere spor faaliyetleri, müzik eğitimi ve
mesleki eğitim alanlarında birçok imkân sunulmaktadır.
		
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı engelleri aşmak isteyen
gençlere önemli bir hizmet sunmaktadır.
Görsel 5.111: Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde; Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve
İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği
sözleşmesi ile 2011 yılından bu yana “Mahalle Ligi
Futbol Turnuvası” sürdürülmektedir. “İmkân Bizden
Oynamak Sizden” sloganıyla düzenlenen turnuva
ile 20 ilçe ve 1130 mahalleden yaklaşık 25 bin çocuk ve gencin spor yapması hedeflenmiştir.
Görsel 5.112: Turnuva afişi
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Balıkesir’deki imkânları değerlendirerek dünya çapında sportif başarı elde eden gençlerimiz, ailelerinin olduğu kadar kentimizin ve ülkemizin de gurur kaynağı olmaktadır.
2018-2019 Uluslararası Alanda Başarı Gösteren Sporcularımızdan Bazıları
2018 İNAS Dünya Atletizm Şampiyonası 400 m 1’incisi

Özel Sporcular

Sevim DEMİRCAN

2018 Avrupa Bilek Güreşi Genç Bayanlar 55 kg Şampiyonu

Vücut Geliştirme Didem ÇELİK

2018 İNAS Dünya Atletizm Şampiyonası 1500 m Dünya
1’incisi-800 m Dünya 2’ncisi

Özel Sporcular

Muhsine GEZER

2018 Çocuk Fitness Dünya 2’ncisi

Jimnastik

Süleyman Kaan GÜRCAN

2018 Avrupa Kupası 2’ncisi

Muaythai

Fetih ERDOĞAN

2019 Antalya Uluslararası Open 1’incisi

Tekvando

Gülcan AYDIN

2019 Ümitler Dünya Şampiyonu

Judo

Habibe AFYONLU

2019 yılı verilerine göre Balıkesir’de 849 okul, 8.368 derslik, 184.569 öğrenci ve 13.669 öğretmen bulunmaktadır. Balıkesir’de derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’dur. Eğitim hizmetlerinin herkese
ulaşması için Balıkesir’de belediyeler, kaymakamlıklar ve millî eğitim müdürlükleri birlikte çalışmakta ve
önemli hizmetler vermektedir.
İlimizde eğitim kalitesini artırmak amacıyla Balıkesir
Valiliği öncülüğünde, 14 bin eğitimciyle BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme) projesi yürütülmektedir.
Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında yapılan bütün çalışmalar değerler eğitimi ile ilişkilendirilmektedir. Öğrencilere
okuma alışkanlığı kazandırmak, projenin önemli hedeflerinden biridir.
Ayrıca Balıkesir Zekâ Oyunları Turnuvası, Balıkesir Çocuk Sanat Festivali,
Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın, vb. ilimizde eğitim ve sanat alanlarında
yapılan etkinliklerden bazılarıdır.

Görsel 5.113: Balıkesir Çocuk Sanat Festivali afişi

Görsel 5.114: “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesine katılan çocuklar
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Görsel 5.115: Mobil özel eğitim aracı

Ağır düzeyde özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci, Türkiye’de
bir ilk olarak “Mobil Özel Eğitim Aracı” ile RAM uzmanları tarafından Balıkesir’de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Böylece, Rehberlik Araştırma Merkezine giden ağır düzeyde özel gereksinimli, sürekli hastalığı
olan öğrenciler ve ailelerinin karşılaştıkları fiziksel, psikolojik ve sosyal zorluklar en aza indirilmektedir.
“Mobil Özel Eğitim” projesi, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hâlen yürütülmektedir.
Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği piknik,
spor etkinlikleri ve eğlenceler ile öğrenciler bir araya gelmektedir. Ayrıca ilimiz halk eğitim merkezlerinde
zorunlu eğitim çağı dışına çıkan ve özel gereksinimi olan bireylere mesleki terapi amaçlı beceri geliştirici
kurslar açılmaktadır.
Balıkesir’de çok sayıda çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Balıkesir’in en büyük çocuk oyun alanlarından olan Çocuk Köyü; 17 m yüksekliğinde bir yapıya sahiptir. Söz konusu tesis, tranbolin parkuru ve
17 şişme oyun alanı ile 2-18 yaş grubunda bulunan çocuklara yönelik olarak hazırlanmıştır. 600 çocuk
kapasitesi ile ülkemizin sayılı oyun alanlarındandır.

Görsel 5.116: Çocuk Köyü/Karesi
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ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Özel gereksinimli arkadaşlarınızın okul yaşantılarını kolaylaştırmak

için okulunuzda hangi çalışmalar yapılmaktadır? Sizce okulunuzda yapılan bu
çalışmalara neler eklenebilir? Açıklayınız.

ETKİNLİK 2: Bir şehir hayal ediniz. Hayal ettiğiniz bu şehirde spor, sanat,

kültür ve eğitim alanlarında hangi imkânların sunulmasını istersiniz? Aşağıda
size ayrılan alanlara yazınız ve sunulacak imkanlaran bir tanesi ile ilgili afiş
tasarlayınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Geleneksel ve güncel spor dallarından bildiklerinizi söyleyiniz.

BALIKESİR’DE GELENEKSEL VE GÜNCEL SPOR DALLARI
Ülkemize ait geleneksel spor dalları; cirit, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak güreşi, rahvan binicilik,
atlı okçuluk, atlı kızak ve geleneksel kızaktır. İlimizde yapılan geleneksel sporlar; atlı cirit, rahvan binicilik,
atlı okçuluktur. İlimizde yapılan güncel sporlardan bazıları ise; futbol, basketbol, boks, güreş, hentbol,
tenis, judo, tekvando, atletizm, kick boks, eskrim, okçuluk, yüzme, triatlon ve masa tenisidir.
Geleneksel ve güncel spor dallarında birçok sporcu ilimizde yetişmiştir. En çok sporcunun yetiştiği branşlar; satranç, tekvando, güreş, futbol, basketbol ve halk oyunlarıdır. İlimizde 279 spor kulübüne
üye, çeşitli branşlarda lisanslı sporcular bulunmaktadır.

Geleneksel Spor Dalları
Atlı Cirit

Görsel 5.117: Atlı cirit

Atlı cirit sporu, iki takımdan bir atlının öne çıkıp alay durağındaki (oyuncuların beklediği yer) rakip takım oyuncularından
birine ciridini fırlatmasıyla başlar. Ciridini savurmasının ardından
kendi dizisine (sırasına) dönen sporcuyu, karşı tarafın oyuncusu
hızla takip eder ve ciridini savurur. Ciridi isabet ettirebilen oyuncular takımlarına puan kazandırır. Rakibinin önünü kesip ona ciritle vurma imkânı varken vurmayıp bağışlayan sporcu puan kazanır. Bu davranış atlı cirit sporunun, sporla erdemin bütünleştiği
asil bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
Bu geleneksel sporu sürdürmek amacıyla ilimizde atlı cirit
spor kulüpleri bulunmaktadır.

Rahvan Binicilik
Atlar kendilerine özgü yürüyüş şekilleri olan hayvanlardır.
Bazı atlarda doğuştan bulunan ya da sonradan öğretilebilen yürüyüş şekline rahvan yürüyüş denir.
Günümüzde rahvan at yetiştirme geleneği Anadolu’da devam etmekte ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
bünyesinde rahvan at yarışları düzenlenmektedir. Birçok ilçemizde her yıl rahvan at yarışları düzenlenmektedir. Bigadiç ilçemizde
de 47 senedir bu yarışlar yapılmaktadır.
Görsel 5.118: At biniciliği
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Atlı Okçuluk
Günümüzde atlı okçuluk müsabakaları “Tabla bendi (Türk
Parkuru)” ve “Kabak bendi” olmak üzere iki çeşittir. Tabla bendinde farklı mesafelerdeki üç hedef, okla vurulur. Kabak bendinde kikaç ve kabak olmak üzere iki hedef vardır. Kikaç hedefi yerde, kabak hedefi yukarda bulunmaktadır. Kabak atışı ise atlı
okçunun, hedefe doğru dörtnala giderken atının boynuna yattıktan sonra yukarıya dönerek yaptığı atışın adıdır.
İlimizde bu geleneği sürdürmek amacıyla atlı okçuluk kulüpleri bulunmaktadır. Bu kulüplerde 50’ye yakın lisanslı sporcumuz vardır. Her kulübün kendine ait sahası mevcuttur.

Görsel 5.119: Atlı okçuluk

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde düzenlenen 2019 yılı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda ilimiz
sporcularından Şevket Sarıdemir birincilik kazanmıştır.

Güncel Spor Dalları

İlimizdeki bazı güncel spor dalları şunlardır:
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Futbol
Halter
Tekvando
Yüzme
Halk Oyunları
Basketbol
Tenis
Atıcılık

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Triatlon
İzcilik
Hentbol
Kick Boks
Atlı Binicilik
Masa Tenisi
Boks
Oryantiring

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Muaythai
Eskrim
Yüzme
Jimnastik
Judo
Atletizm
Badminton
Okçuluk

Balıkesir’de 44 branşta spor faaliyeti aktif olarak yapılmaktadır. Sporcu öğrenciler, bazı branşlarda
il seçmeleri, mahallî ligler ve üst ligler olmak üzere çeşitli kategorilerde ili temsilen müsabakalara katılmaktadır. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri
gençlik merkezleri bazı ilçelerimizde mevcuttur.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeler gereği yapılan
ve devam eden projeler şunlardır:
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►►

Yüzme Bilmeyen Kalmasın

►►

Sporda Yetenek 10’la Gelecek

►►

Okul Sporları Faaliyetleri

►►

Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi

											

Şehrimde Ben

İlimizin futbol takımı Balıkesirspor, 1966 yılında kurulmuştur. Takımın temsilî renkleri kırmızı-beyazdır. Balıkesirspor, maçlarını 13.732 kişilik Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynamaktadır.
Bandırmaspor da ilimizi temsil eden önemli bir futbol kulübüdür. Bandırmaspor maçlarını 12.725
kişilik Bandırma Onyedi Eylül Stadyumu’nda oynamaktadır.
İlimizde çeşitli liglerde mücadele eden basketbol ve voleybol takımları da bulunmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, Kurtdereli Mehmet Pehlivan
anısına şenlik ve yağlı güreşler başlatılmıştır. Şenlik ve yağlı güreşler, sürekli yenilenerek günümüze kadar
gelmiştir. Her yaz yapılan Kurtdereli Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından biridir.
İsmail Akçay, Mexico City 1968 Olimpiyatları’nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz bir sporcudur. Adına ilimizde İsmail Akçay Yol Koşusu düzenlenmektedir. Bu koşu
2009 yılından itibaren geleneksel hâle getirilmiştir.

Görsel 5.120: İsmail Akçay Yol Koşusu
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		ÜNİTE 5

											

ETKİNLİKLER
ETKİNLİK 1: Bir spor dalı belirleyiniz. O spor dalında ilimizi temsil ettiğinizi

ve birinci olduğunuzu düşününüz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek isteyen
muhabire neler söylersiniz? Yazınız.

ETKİNLİK 2: Güncel spor dallarından bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz spor dalını
anlatan bir görsel tasarlayınız.
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Şehrimde Ben

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALIKESİR
Saat Kulesi

Karesi Türbesi
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		ÜNİTE 5

Eski Balıkesir Lisesi (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi

Ali Hikmet Paşa Meydanı
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Şehrimde Ben

BALIKESİR’DE;
Şeytan Sofrası’nda özçekim yapmadan,
Tarihî Şadırvan’ı görmeden,
Cunda Adası’nda gün batımını izlemeden,
Zeytinyağı almadan,
Ayvalık tostu yemeden,
Taksiyarhis Kilisesi ve Saatli Cami’yi gezmeden,
Ayvalık lor tatlısını tatmadan,
Balya pekmezinin tadına bakmadan,
Kadıköy Kalesi’ne çıkmadan,
Kuşcenneti Millî Parkı’nı gezmeden,
Daskyleion Antik Kenti’nde fotoğraf çekmeden,
Bandırma Müzesi’ni gezmeden,
Bigadiç güveci ve helvasını tatmadan,
Ören Sahili’nde denize girmeden,
Ametist taşından yapılmış aksesuarları almadan,
Suçıktı’yı gezmeden,
Kaz Dağları’nda doğa yürüyüşü yapmadan,
Hasanboğuldu’nun hikâyesini dinlemeden,
Sütüven Şelalesi’ni görmeden,
Akçay Kordon’da yürüyüş yapmadan,
Sarıkız etkinlikleri ile zeytin ve turizm festivallerine katılmadan,
Altınoluk Mahallesi’nde yeşille maviyi iç içe görmeden,
Kyzikos Antik Kenti’nin tarihi değerini fark etmeden,
Kocaseyit Anıtı’nda Kocaseyit’in kahramanlık hikayesini dinlemeden,
Terzizade Konağı’nda gezmeden,
İnönü Mağaraları’na girmeden,
Mahallî yağlı güreşlerini seyretmeden,
Çömlek ve tahta kaşık almadan,
Yoğurt ve kelle peynirinin tadına bakmadan,
Avşa ve Paşalimanı Adaları’nda gün batımını izlemeden,
Höşmerim tatlısı yemeden,
Yağcıbedir halısını görmeden,
Çam kolonyası almadan,
Bol köpüklü ayran içmeden,
Değirmen Boğazı’nda mangal yapmadan,
Zağnos Paşa Camisi’ni ziyaret etmeden,
Kuvayi Milliye Müzesi’nin tarihî değerini fark etmeden,
Saat Kulesi’ni görmeden,
Susurluk tostu yemeden,

DÖNMEYİN...
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Merhaba Arkadaşlar,
Balıkesir’imizi daha iyi tanımanız ve ailenize, arkadaşlarınıza,
çevrenizdeki herkese en iyi şekilde tanıtmanız için başladığımız keyifli yolculuğumuzun sonuna geldik.
Sizinle tanıştığımızda yüzyıllardır barışın simgesi ve sağlık mucizesi olarak bilindiğimden bahsetmiştim. Bu güzel özelliklerimin devam
etmesi için, Balıkesir’imizin ve ülkemizin geleceği olan sizlerden birkaç isteğim olacak...

►► Canlıları ve doğayı her zaman sevin.
►► Bütün canlıların sevilmeye ve korunmaya her zaman ihtiyacı olduğunu, sizlerin de doğanın bir parçası olduğunuzu unutmayın.

►► Merak etmekten, araştırmaktan, denemekten, öğrenmekten ve
kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin.

►► Yardımsever ve iyi kalpli olun. İyiliğin her zaman kazandığını
unutmayın.

►► Sanata ve spora önem verin, yeteneklerinizi keşfedin ve geliştirin.

►► Kitapların hayal gücümüzü geliştirdiğini ve bizi başarıya götürdüğünü unutmayın, çok okuyun.

Hoşça kalın...
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ETKİNLİK CEVAPLARI

ç) Ada

Erdek

e) Ova

Burhaniye

f) Ada

Dursunbey

g) Yarımada

Sındırgı

Sayfa 54 ETKİNLİK-2

Manyas

b) Kirpi
c) Meşe palamudu
ç) Sazan balığı
d) Pelikan
e) Peygamber çiçeği

Sayfa 58 ETKİNLİK-2
a) Tirit

b) Sepet
c) Höşmerim
ç) Zeytincilik
d) Ayvalık

Sayfa 63 ETKİNLİK-1
a) Doğru
b) Yanlış

+

+

+

Altıeylül

Sayfa 71 ETKİNLİK-1

Sayfa 85 ETKİNLİK-1
a) Misya

b) Kösedağ
c) Karesi
ç) Orhan Gazi
d) Mizi
e) Beşbalık
f) Donanma
g) Bizans
ğ) Kuvayi Milliye

ç) Doğru

Sayfa 85 ETKİNLİK-2
a) Mizi/Misi

b) Havranlı Seyit Onbaşı
c) Karesi Bey/Karesi
ç) 6 Eylül 1922
d) 1926/Karesi/Balıkesir
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+

+

+

SOSYAL VE
KÜL. ETK.

TURİZM

+
+

+

Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler
►► Gıda
►► Uyku tulumu veya
►► Su
battaniye
►► Pilli radyo, el feneri ve
►► Önemli belge
yedek piller
fotokopileri
►► Çakı, küçük makas
►► Giyecek
►► Düdük

h) Balıkesir

e) Yanlış

+

+

c) Yanlış
d) Doğru

YER ALTI K.

+

Bigadiç

d) Baraj Gölü

a) Flamingo

TARIM

c) Ova

İKLİM

b) Göl

SANAYİ

a) Dağ

BİTKİ Ö.

Sayfa 63 ETKİNLİK-2
YERYÜZÜ Ş.

Sayfa53 ETKİNLİK-1

+

Sayfa 81 ETKİNLİK-1

Sayfa 112 ETKİNLİK-1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kuş gözlemciliği
Av turizmi
Doğa turizmi
Deniz turizmi
Astro turizm
Kültür turizmi
Termal turizm
Doğa turizmi

Sayfa 133 ETKİNLİK-1
1) Saatli Cami
2) Abdullah Efendi Konağı
3) Terzizade Konağı
4) Sevim ve Necdet Kent Müzesi
5) Akbaş Etnografya Galerisi
6) Saat Kulesi
7) Yeşilli Cami
8) Eski Ziraat Mektebi
9) Kyzikos Antik Kenti
10) Şadırvan
11) Alibey Kudar Etnografya Galerisi
12) Koca Seyit Anıtı

Sayfa 97 ETKİNLİK-1

Balıkesir’de iki sivil havaalanı
bulunmaktadır.
Manyas, Gönen, Balıkesir,
Edremit, Havran, Burhaniye
Ovaları’nda zeytin, buğday,
arpa, mısır, ayçiçeği, domates,
biber, kavun vb. yetiştirilir.

+
+

1) Salih TOZAN
2) Habibe AFYONLU
3) Aydın AYHAN
4) Ömer SEYFETTİN
5) Yasemin ADAR
6) Hasan Basri ÇANTAY
7) Ahmet ESMER
8) Caner ERKİN
9) Şevket ALTUĞ
10) Tamer YİĞİT

Sayfa 155 Bilmeceler

Dünyadaki bor rezervinin %60’ı
Bigadiç ilçesinden çıkarılır.

+

İlimizde kâğıt, çimento, mermer,
metal ürünleri, tarım alet ve
makine fabrikaları bulunur.
Kazdağları ve Kuşcenneti
ilimizin önemli uğrak
yerlerindendir.

Madencilik

Sanayi

Ulaşım

Turizm

Tarım

Balıkesir

Sayfa 146 ETKİNLİK-1

+
+

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Göz
Değnek
Havlu
Uyku
Duman
Pırasa
Karpuz
Mektup
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SÖZLÜK
-AAfetzede

: Afete uğramış, afet görmüş kimse.

Akran

: Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan
her biri, boydaş.

Antik Kent

: İlk çağdaki uygarlıkların kurulduğu alan.

Arkeoloji

: Kazı bilimi.

Azık

: Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

Aziz

: Ermiş, eren.

-BBotanik

: Bitki bilimi.

Biyografi

: Öz geçmiş.

-DDesibel

: Ses şiddetini gösteren birimin onda biri.

-E-

Edebi

: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal.

Ekoloji

: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek
tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.

Ekosistem

: Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem.

Ekoturizm

: Çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi
ve tüm yerli halkların kültürlerini yok etmeden, onların turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması.

Erozyon

: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü
dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden
başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl.

Emtia

: Satılacak şey, mallar.

Etimoloji

: Kökenbilim, bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak
o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne
diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştıran bilim dalı.

Etnografya

: Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim.

Evliya

: Ermiş.

Eyalet

: Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı
olan yönetim bölgesi.

-FFaktör

: Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi.

Fakülte

: Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri.

Feribot

: Arabalı vapur.
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Fermene

: Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi.

Firkete

: Kadınların saçlarını tutturmak için kullandıkları U biçimindeki naylon veya
telden saç tokası.

Folklor

: Halk bilimi.

-G-

Gastronomi

: Sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak; yemek düzeni ve
sistemi.

Granit

: Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte,
billursu, çok sert bir kayaç türü.

-HHektar

: 10.000 m² değerinde yüzey ölçü birimi (ha).

Hutbe

: Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt.

-İİdadi

: Lise derecesindeki okul.

İstihdam

: Bir görevde, bir işte kullanma.

-JJeoloji

: Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim dalı, yer
bilimi.

Jeotermal kaynak

: Yer altında bulunduğu veya yer altından geçtiği için sıcaklığı yüksek suyun yeryüzüne çıktığı alan.

-KKatolik

: Hristiyanlığın mezheplerinden biri.

Kepenek

: Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük.

Kerpiç

: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş
saman ve balçık karışımı ilkel tuğla.

Keşiş

: Rahip.

Kışla

: Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü.

Kirkit

: Tarak gibi dişleri olan ve halı, kilim, çul, çuval gibi hacetlerin dokunmasında kullanılan demir alet.

Kispet:

Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar
paçalı meşin pantolon.

Kitabe

: Yazıt.

Kortej

: Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet.

Körfez

: Karanın içine sokulmuş deniz parçası.

Kronoloji

: Zaman bilimi.

Kubbe

: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.

Kuluçka

: Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi
kuş veya kümes hayvanı.
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Külliye

: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil,
kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.

Külah

: Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık.

Liman

-L-

: Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak.

-M-

Manastır

: Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek
yaşadıkları yapı.

Mekik

: Oya yapmakta kullanılan, kemik, ağaç veya plastikten yapılmış, iki ucu
sivri, arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.

Mera

: Otlak.

Mesire yeri

: Gezilecek, piknik yapılacak yer.

Moloz

: Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı.

-OObje

: Nesne.

Ortodoks

: Hristiyan mezheplerinden biri.

-Ö-

Ören yeri

: Tarihî şehir kalıntısı.

Özdeşleşme

: Bireyin başka bireylerle kişilik kaynaşması gerçekleştirecek ölçüde onların yaşantılarına ve duygularına katılması süreci.

-P-

Panel

: Açık oturum.

Patrik

: Ortodoks ve bazı Doğu kiliselerinin başkanı.

-RRahvan

: Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının
biniciyi sarsmayan en yavaş koşma biçimi.

Rasathane

: Gözlemevi.

Restorasyon

: Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme.

Restore

: Eski ve değerli bir yapıyı onarıp eski durumuna getirmek` anlamındaki
restore etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.

Rezerv

: Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş
kömür, demir, petrol vb.

Rivayet

: Söylenti.

-SSadrazam

: Osmanlı Devleti'nde başbakan, veziriazam, sadır.

Sancak

: Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.
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Silüet

: Gölge.

Sit alanı

: Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür
değerlerini temsil eden eser veya kalıntıların bulunduğu alan.

Sörf

: Özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde yapılan bir spor türü.

Statü

: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

Strateji

: Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî
güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı.

Şadırvan

-Ş-

: Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz.

-TTabya

: Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı.

Terfi

: Derece, makam bakımından yükselme.

Termal

: Sıcak kaplıca suyu.

Tescil

: Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

Tez

: Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir
sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser.

Tümülüs

: Bir mezar odasını örten yapay tepe.

Türbe

: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı
bulunan yapı.

-Y-

Yapağı

: İlkbaharda kırkılan koyun tüyü, yapak.

Yarımada

: Üç tarafı denizlerle çevrili kara parçası.
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►► Görsel 4.6: http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/kalsit (E.T.28.10.2019)
►► Görsel 4.7: https://www.denizturizmbirligi.org.tr/marina/setur-ayvalik-marina/ (E.T.28.10.2019)
►► Görsel 4.8: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.9: Komisyon üyesi Fatih ARSLAN tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 4.10: https://faydalibilgin.com/evde-yapimi-dogal-sabun-ve-faydalari/ (E.T.28.10.2019)
►► Görsel 4.11: Komisyon üyesi E. Sinem GÜÇLÜ tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 4.12: https://tgb.gen.tr/turkiye/balikesir-kagit-fabrikasi-yeniden-uretime-geciyor-27374
(E.T.28.10.2019)
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►► Görsel 4.13: http://www.dursunbey.bel.tr/arsiv/?islev=haberler&no=698-Dursunbey-e-Ruzgaz-Turbini&baslik=Kuruluyor%E2%80%8F (E.T. 28.10.2019)
►► Görsel 4.14: Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.15: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.16: https://www.erdek-bld.gov.tr/kultur-turizm/erdek (E.T. 28.10.2019)
►► Görsel 4.17: http://www.gomec.bel.tr/galeri/foto-galeri/item/11-gomec (E.T. 28.10.2019)
►► Görsel 4.18: Mehmet Zühtü BOLAK arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.19: GMKA arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.20: https://carpetonline.co/tribal-yagcibedir-rug-024280 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.21: https://tr.pinterest.com/pin/452119250075622672/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.22: https://tr.pinterest.com/pin/242279654938434524/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.23: https://blog.omerfarukciftci.com.tr/tr/anadolunun-kultur-mirasi-yagcibedir-halisi-belgesel-cekimleri/ (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.24,25,26,27,28: Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.29: https://tr.pinterest.com/pin/703687510496394145/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.30: https://tr.pinterest.com/pin/314548355203305275/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.31: https://tr.pinterest.com/pin/349732727286951118/?lp=true (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.32: https://tr.pinterest.com/pin/289426713551582381/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.33: https://tr.pinterest.com/pin/155303887195017773/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.34: https://tr.pinterest.com/pin/302163456242930700/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.35: Komisyon üyesi Yusuf Kenan Patlar tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 4.36: https://tr.pinterest.com/pin/835558537096442698/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.37: https://tr.pinterest.com/pin/687995280545656244/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.38: https://tr.pinterest.com/pin/685884218223660984/?nic=1 (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.39: Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.40: https://tr.pinterest.com/search/pins/?q=saten%20yorgan&rs=typed&term_meta[]=saten%7Ctyped&term_meta[]=yorgan%7Ctyped (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.41: https://www.trthaber.com/foto-galeri/hasat-edilen-supurge-otlari-atolyelerde-baglanmaya-basladi/18989/sayfa-7.html (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.42,43: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=39
(E.T.29.10.2019)
►► Görsel 4.44: https://balnet.net/akcay-plajlar (E.T. 29.10.2019)
►► Görsel 4.45: https://i.pinimg.com/originals/d9/03/c1/d903c15f5bb28f5100579864ec883355.jpg
(E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 4.46: https://www.balikesir.bel.tr/haberler/edremitin-sakli-hazinesi-kirmizi-mercanlar (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 4.47: https://www.balikesir.bel.tr/haberler/edremitin-sakli-hazinesi-kirmizi-mercanlar (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 4.48: Mehmet Zühtü BOLAK arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.49,50,51: https://antandros.org/foto-galeri/kent-suru/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 4.52,53,54,55: GMKA arşivinden alınmıştır.
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►► Görsel 4.56,57: https://twitter.com/DKMPAnkara (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 4.58: https://www.trthaber.com/haber/yasam/bozcaadanin-uzumleri-agro-turizmle-tanisti-382218.html (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 4.59: Shutterstock ID: 741105517
►► Görsel 4.60: https://twitter.com/airbnb/status/1023979248841711621 (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 4.61: http://hastalikdanisma.blogspot.com/2015/03/yasllk-hekimligi-geriatri.html (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 4.62,63: Hüseyin TOKMAK arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 4.64: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/erdek-avsa-marmara-adasi-deniz-otobusu-seferleri-basliyor-41264100 (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 4.65: https://www.superhaber.tv/balikesir-edremit-havalimani-yolcu-sayisi-yarim-milyonu-asti-son-dakika-balikesir-haberleri-haber-164566 (E.T. 03.11.2019)
►► Toplu Taşıma ile Kaplanılan Alan, https://www.instasaver.org/hashtag/toplutasima (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.1: http://kutuphane.barobirlik.org.tr/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.2: http://koha.ekutuphane.gov.tr/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.3: https://www.balikesir.bel.tr/bilgi-hizmetleri/kulturel-mekanlar/salih-tozan-kultur-ve-sanat-merkezi (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.4: http://wikimapia.org/24294228/tr/+Alt%C4%B1noluk-Anfi-Tiyatrosu (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.5: https://tr.pinterest.com/pin/831125306216070161/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.6: Komisyon Üyesi Rahman ÖZDEMİR tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.7: Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.8,9,10: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.11: https://islamansiklopedisi.org.tr/karesi-bey (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.12,13: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.14: http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/guzel-sanatlar-fakultesi-104353 (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.15: Komisyon üyesi İbrahim İPEK tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.16: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.17: http://dunyacamileri.blogspot.com/2010/06/ibrahimbey-haci-arifaga-camisi.html
(E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.18: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.19: , https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/balikesir/kulturenvanteri/umurbey-camii
(E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.20: https://balnet.net/ayvalik-kiliseleri-k5 (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.21: https://tr.pinterest.com/pin/771593348634744226/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.22: http://arkeodenemeler.blogspot.com/2013/03/ayvalk-aya-faneromeni-kilisesi.html
(E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.23: https://tr.pinterest.com/pin/495396027734863267/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.24. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/balikesir/gezilecekyer/saatli-kilise-camisi
(E.T. 03.11.2019)
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►► Görsel 5.25: http://balikesirtarihkultur.blogspot.com/2015/04/kepsut-ziraat-mektebi.html (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.26: https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-66128/havran.html (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.27: http://havranlilardernegi.org/kocaseyit (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.28: https://es.wikiloc.com/rutas-motociclismo/erdek-kyzikos-antik-kenti-kirazli-manastiri-kapidag-yarimada-turu-37234252/photo-24248534 (E.T. 08.02.2020)
►► Görsel 5.29: Komisyon üyesi Fatih ARSLAN tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.30: https://docplayer.biz.tr/108269322-Tarihi-kentler-birligi-muze-ozendirme-yarismasi.
html (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.31: https://tr.pinterest.com/pin/453878468675282302/?nic=1a&sender=561331678463689216 (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.32: https://mapio.net/pic/p-75975247/(E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.33: https://antandros.org/abdullah-efendi-konagi/ (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.34: http://guresevi.sindirgi.bel.tr/galeri/ (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.35: https://www.balikesir24saat.com/cumhuriyet-koyu-akbas/ (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.36: Komisyon üyesi Fatih ARSLAN tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.37: http://balikesir.com/ResimGalerisi/GaleriDetay.asp?galeriID=66&resimID=550 (E.T.
04.11.2019)
►► Görsel 5.38: https://www.bandirma.edu.tr/tr/www/Haber/Goster/Universitemiz-Heyeti-Kyzikos-Antik-Kenti-Kazi-Calismalari-Hakkinda-Bilgi-Aldi-2221 (E.T. 04.11.2019)
►► Görsel 5.39,40: Yalçın GÜÇLÜ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.41: https://www.karesi.bel.tr/statik/kurtdereli-mehmet-pehlivan-kimdir/?dil=tr_TR (E.T.
04.11.2019)
►► Görsel 5.42: https://balikesirkultur.com/efsaneler/88-kurtdereli-mehmet-pehlivan.html (E.T.
04.11.2019)
►► Görsel 5.43: https://islamansiklopedisi.org.tr/bolak-mehmet-vehbi (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.44: https://tr.pinterest.com/pin/2533343527872666/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.45: https://altieylul.bel.tr/haber.php?id=109 (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.46: https://islamansiklopedisi.org.tr/cantay-hasan-basri (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.47: https://www.somaolay.com.tr/kemal-balikesirin-soma-anilari/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.48: https://tr.pinterest.com/pin/499688521133871585/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.49: https://www.turksanatmuzigi.org/sanatcilarimiz/bestekarlarimiz/sukru-tunar/ (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.50: Yalçın GÜÇLÜ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.51: https://tr.pinterest.com/pin/514465957419310293/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.52: http://www.balikesirilrehberi.net/etkinlikdetay-66-kaybettigimiz-cinarlara-vefa-%22sair-halil-soyuer-%22.html (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.53: http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/757/%C3%87ongur.pdf?sequence=1&isAllowed=y (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.54: Yalçın GÜÇLÜ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.55: https://tr.pinterest.com/pin/387168899190823140/ (E.T. 03.11.2019)
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►► Görsel 5.56: Ahmet ESMER arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.57: https://tr.pinterest.com/pin/484277766172693770/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.58: Yalçın GÜÇLÜ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.59: http://www.balikesirposta.com.tr/haberler/4592/iSMAiL-AKcAY-%22SPOR-BENiM-HAYATiM%22.html (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.60: Yalçın GÜÇLÜ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.61: https://tr.pinterest.com/pin/20195898299031374/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.62: Aydın AYHAN arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.63: Özkul ÇOBANOĞLU arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.64: Metin SAVAŞ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.65: https://www.emu.edu.tr/tr/haberler/etkinlikler/soylesi-ilker-ayrik/1235/pid/2386 (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.66: https://tr.pinterest.com/pin/363665738640097726/ (E.T. 03.11.2019)
►► Görsel 5.67: https://basketbolfederasyonu.web.tv/video/oguz-savas__vv_kxzoqq86 (E.T.
03.11.2019)
►► Görsel 5.68: https://tr.pinterest.com/pin/327285097895865628/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.69: https://tr.pinterest.com/pin/836332593286933533/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.70: https://tr.pinterest.com/pin/732116483158128088/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.71: http://altieylul.meb.gov.tr/www/dunya-sampiyonuna-gorkemli-karsilama/icerik/1495 (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.72: https://balikesir.meb.gov.tr/www/dunya-atletizm-sampiyonlarindan-mudurumuze-ziyaret/icerik/2621 (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.73: http://dufad.org.tr/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.74: https://www.turkedebiyati.org/hizir-ilyasdan-hidirelleze/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.75: https://tr.pinterest.com/pin/308285536992533365/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.76: https://sarkhali.com.tr/halilar-ve-kilimler/yagcibedir/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.77: Hüseyin TOKMAK arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.78,79: Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.80: http://oncekadin.gov.tr/urun/200230289/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.81: https://tr.pinterest.com/pin/399342691960548103/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.82: Komisyon üyesi E. Sinem GÜÇLÜ tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.83: http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/turkiye/milli-mucadelede-askerin-ekmegi-seferberlik-coregi-1181943-5/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.84: http://www.folklor.gen.tr/galeri/halk-oyunlari/2009-universiteler-arasi-halk-oyunlari-turkiye-finali-resimleri (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.85,86: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.87: https://www.haberturk.com/balikesir-haberleri/63579043-burhaniyeli-kadinlarin-yemek-imecesiimece-ile-dugun-yemeklerini-yapiyorlar (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.88: https://www.armaganportakal.com/kazdagi-sarikiz-efsanesi/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.89: Shutterstock ID: 1178071255
►► Görsel 5.90: https://tr.pinterest.com/pin/830491987505704072/ (E.T. 07.11.2019)

202

►► Görsel 5.91: Komisyon üyesi Yasemin TOKMAK tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.92: https://tr.pinterest.com/pin/495114552762730443/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.93: Komisyon üyesi E. Sinem GÜÇLÜ tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.94: https://tr.pinterest.com/pin/283375001534435068/?nic=1a (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.95: https://tr.pinterest.com/pin/513903007455968278/?nic=1a (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.96. Hüseyin Tokmak arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.97: http://webb.deu.edu.tr/ketam/index.php/hakkimizda/mustafa-necati (E.T.
07.11.2019)
►► Görsel 5.98:
►► https://dergipark.org.tr/tr/pub/boneyusbad (E.T. 07.11.2019)
►► http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s31/c17s31.pdf (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.99: İlgili okulların arşivlerinden alınmıştır.
►► Görsel 5.100: Yalçın GÜÇLÜ arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.101: İlgili okul arşivlerinden alınmıştır.
►► Görsel 5.102: https://i.pinimg.com/originals/b6/db/7f/b6db7fab77b0745aacfba9111695f3db.jpg
(E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.103: Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.104: https://www.balikesir.com.tr/tr/kent-kulturu/halk-oyunlari-ve-seyirlikler (E.T.
07.11.2019)
►► Görsel 5.105: http://gmk.org.tr/news/turkiyeden/27-uluslararasi-bandirma-kuscenneti-kultur-ve-turizm-festivali-afis-yarismasi-sonuclandi (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.106: https://twitter.com/yagliguresbir (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.107: https://medyaayvalik.com/2019/10/19/15-ayvalik-uluslararasi-zeytin-hasat-festivali-25-29-ekim-2019-tarihleri-arasinda-yapilacak/ (E.T. 07.11.2019)
►► Görsel 5.108: https://www.balikesirgonen.bel.tr/haberler/36/30.+ÖMER+SEYFETTİN+KÜLTÜR-+SANAT+HAFTASI+BAŞLIYOR (E.T. 24.12.2019)
►► Görsel 5.109: https://www.balikesirgonen.bel.tr/haberler/36/30.+ÖMER+SEYFETTİN+KÜLTÜR-+SANAT+HAFTASI+BAŞLIYOR (E.T. 24.12.2019)
►► Görsel 5.110: https://medyaayvalik.com/2019/10/19/15-ayvalik-uluslararasi-zeytin-hasat-festivali-25-29-ekim-2019-tarihleri-arasinda-yapilacak/ (E.T. 15.11.2019)
►► Görsel 5.111: Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.112: Balıkesir Büyükşehir arşivinden alınmıştır.
►► Görsel 5.113,114: https://balikesir.meb.gov.tr/www/balikesir-cocuk-sanat-festivali/icerik/2554
(E.T. 17.11.2019)
►► Görsel 5.115: https://balikesir.meb.gov.tr/www/turkiyede-engelli-egitiminde-bir-ilk-balikesirden/
icerik/1837#gallery-1 (E.T 03.12.2019)
►► Görsel 5.116: Komisyon üyesi E. Sinem GÜÇLÜ tarafından çekilmiştir.
►► Görsel 5.117,118,119: thttp://www.gsdf.gov.tr/tr (E.T. 03.12.2019)
►► Görsel 5.120: Hüseyin TOKMAK arşivinden alınmıştır.
Ünite Kapak 1:
►► https://www.cnnturk.com/haber/dunya/-piramitlerin-gizemi-cozuldu (E.T. 17.09.2019)

203

►► https://islamansiklopedisi.org.tr/medine (E.T.27.11.2019)
►► https://www.yeniasya.com.tr/kubra-unuvar/bir-endulus-saheseri-kurtuba-camii_494785
(E.T. 17.09.2019)
►► Shutterstock ID 107232053
►► Shutterstock ID 1491913598
Ünite Kapak 2:
►► Tüm görseller İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Ünite Kapak 3:
►► https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40031502 (E.T.17.10.2019)
►► İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü arşivinden alınmıştır.
Ünite Kapak 4:
►► Karesi Belediyesi arşivinden alınmıştır.
Ünite Kapak 5:
►► İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü ve GMKA arşivinden alınmıştır.
Kapak :
Kitaptaki illüstrasyonlar görsel tasarım uzmanı tarafından çizilmiştir.

GENEL AĞ KAYNAKÇA
►► 112 Acil Çağrı Merkezi, https://balikesir.jandarma.gov.tr/112-acil-cagri-merkezi (ET:
09.10.2019/21.30)
►► Altıeylül, https://altieylul.bel.tr/tarihce.php (E.T: 20.09.2019/15:00)
►► Assuva adı, http://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/Eklenti/7878,balikesirtrpdf.pdf?0 (ET:
29.12.2019/14.00)
►► Atlı cirit, https://gsdf.gov.tr/tr/spor/atli-cirit (E.T:23.11.2019/23.10)
►► Atlı okçuluk, https://gsdf.gov.tr/tr/spor/atli-okculuk (E.T:23.11.2019/23.20)
►► Ayvalık Zeytin Hasat Festivali, http://ayvalikzeytinhasatfestivali.com/ (E.T: 15.11.2019/14:00)
►► Ayvalık, http://www.ayvalik.bel.tr/index.php/component/content/article.html?id=90 (E.T:
20.09.2019/15:30)
►► Balıkesir Ekonomisi, https://www.balikesir.com.tr/tr/balikesir/ekonomi-ve-yatirim/
(E.T:08.01.2020/19.06)
►► Balıkesir ilçeleri, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65860/ilcelerimiz.html (E.T: 20.09.2019/14:00)
►► Balıkesir Lisesi, http://kentarsivi.balikesir.bel.tr/Kent_Mekanlari.aspx/ (E.T:08.01.2020/19.18)
►► Balıkesir Masalları, http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c15s28-1/c15s28-1makaleler/c15s281m11.pdf (E.T: 16.12.2019/16.40)
►► Balıkesir Tarihi, https://balikesir.com.tr/tr/balikesir/tarih/ (E.T:08.01.2020/19.00)
►► Balıkesir Tarihi, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65829/balikesir-ilinin-tarihi.html/
(E.T:08.01.2020/19.03)
►► Balıkesir yemekleri, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65896/mutfak-ve-yemek-kulturu.html (E.T:
21.11.2019/22.00)
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►► Balıkesir’de orman yangını, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26691
(E.T:15.11.2019/22.45)
►► Balıkesir’de orman yangını, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/SincapCocuk/Sincap%2020191.pdf (E.T:12.12.2019/23.10)
►► Balıkesir’de Turizm, http://www.investinbalikesir.com/tr/24426/BALIKESIRDE-TURIZM
(E.T:23.12.2019/20.20)
►► Balıkesir’in ekonomik yapısı ve nüfus, https://gmka.gov.tr/dokumanlar/yayınlar/Balıkesir-maden-Yatırım-Rehberi-pdf (E.T:15.12.2019/19.30)
►► Balıkesir’in İdari Yapısı, https://www.balikesir.com.tr/tr/gezi-rehberi/balikesir-de-turist-olmak (E.T:
23.09.2019/14:00)
►► Balıkesir’in İklimi, https://balikesir.com.tr/tr/makale/balikesirin-iklimi// (E.T:08.01.2020/18.55)
►► Balıkesir’in Kurtuluş Günleri, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65913/ilimiz-ilcelerine--ait-kurtulus-gunleri.html (E.T: 18.11.2019/10:00)
►► Balıkesir’in Kurtuluş Günleri, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/isgalde-dusmanin-korkulu-ruyasi-tulutabaklar/641772 (E.T: 11.11.2019/11:00)
►► Balıkesir’in somut olmayan kültür varlıkları, https://aregem.ktb.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html (E.T: 21.11.2019/20.10)
►► Balıkesir’in somut olmayan kültür varlıkları, https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-132353/somut-olmayan-kulturel-miras-ne-demektir.html (E.T: 21.11.2019/20.00)
►► Balıkesir’in ulaşım imkânları, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65926/nasil-gidilir.html (E.T:
08.10.2019/20.00)
►► Balıkesir’in ulaşım imkânları, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65836/fiziki-ozellikler.html (E.T:
08.10.2019/20.05)
►► Balya, http://www.balya.bel.tr/ilce-tarihi (E.T: 23.09.2019/11:00)
►► Bandırma Arkeoloji Müzesi, Tahtakuşlar Müzesi, https://balikesir.com.tr/tr/gezi-rehberi/muzeler/
(E.T:08.01.2020/19.29)
►► Bandırma, https://www.bandirma.bel.tr/sayfa/bandirma-7 (E.T: 24.09.2019/12:00)
►► Bigadiç, https://www.bigadic.bel.tr/tarihce.asp (E.T: 26.09.2019/20:00)
►► Bilmece, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/balikesir/kulturatlasi/bilmeceler-ninniler-deyimler-atasozleri-dualar (E.T: 22.11.2019/20.15)
►► Burhaniye, http://www.burhaniye.bel.tr/burhaniye/burhaniye-hakkinda.html (E.T:
27.09.2019/21:00)
►► Coğrafi Konum, https://balikesir.com.tr/tr/kent-profili/cografi-durum/ (E.T:08.01.2020/18.49)
►► Demir yolu ulaşımı, http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler/anahat-trenleri/ (E.T:
09.10.2019/20.00)
►► Deniz yolu ulaşımı, https://www.ido.com.tr/ (E.T: 09.10.2019/20.30)
►► Deprem, https://www.afad.gov.tr/afadem/deprem (E.T:13.10.2019/22.30)
►► Dokumacılık, http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/586/1/EL%20SANATLARI%20
%C3%9CR%C3%9CNLER%C4%A0N%C4%A0N%20BULUNDU%C4%9EU%20Y%C3%96REYE%20SOSYO-EKONOM%C4%A0K%20ETK%C4%A0LER%C4%A0%20VE%20KATKILARI%20%28ORDU%20%C4%A0L%C4%A0%20%C3%96RNE%C4%9E%C4%A0%29.pdf
(E.T: 08.10.2019/20:00)
►► Dursunbey, http://www.dursunbey.gov.tr/ilcemiz (E.T: 30.09.2019/13:00)
►► Edremit, http://www.edremit.bel.tr/edremit/1 (E.T: 30.09.2019/10:00)
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►► Endemik Bitkiler, http://www.balikesir-edremit.gov.tr/endemik/ (E.T:08.01.2020/18.54)
►► Erdek, https://www.erdek-bld.gov.tr/kultur-turizm/erdek (E.T: 30.09.2019/18:00)
►► Eski Balıkesir Lisesi, http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1885-BALIKESIR-LISESI.html (E.T:
21.11.2019/14.35)
►► Eski Ziraat Mektebi, http://kepsut.bel.tr/kepsut/detay.asp?id=35 (E.T: 18.11.2019/14.00)
►► Fiziki Özellikler, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65836/fiziki-ozellikler.html/ (E.T:08.01.2020/18.52)
►► Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, https://www.karesi.bel.tr/statik/kurtdereli-mehmet-pehlivan-kimdir/?dil=tr_TR (E.T: 13.11.2019/14:00)
►► Gömeç, http://www.gomec.gov.tr/tarihcesi (E.T: 24.09.2019/12:00)
►► Gönen, https://www.balikesirgonen.bel.tr/belediyeyazilari/4/G%C3%B6nen+Tarihi (E.T:
25.09.2019/12:30)
►► Güncel spor dalları, http://www.balikesirspor.com.tr/ (E.T: 24.11.2019/21.35)
►► Güncel spor dalları, http://www.taf.org.tr/2019/08/29/ismail-akcay-yol-kosusu-8-eylulde/ (E.T:
25.11.2019/21.00)
►► Güncel spor dalları, https://www.karesi.bel.tr/statik/kurtdereli-guresleri-gecmisi (E.T:
25.11.2019/20.25)
►► Güncel spor dalları, https://www.tff.org/Default.aspx?pageID=28&kulupID=130 (E.T:
25.11.2019/22.00)
►► Güncel spor dalları, https://www.tff.org/Default.aspx?pageID=28&kulupID=135 (E.T:
25.11.2019/22.10)
►► Halk müziği, https://sozluk.gov.tr/ (E.T: 22.11.2019/20:30)
►► Hava yolu ulaşımı, https://korfez.dhmi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx (E.T: 09.10.2019/21.15)
►► Hava yolu ulaşımı, https://www.balikesir.com.tr/tr/gunluk-yasam/kent-disi-ulasim (E.T:
09.10.2019/21.00)
►► Havran Kent Müzesi, https://balikesir.com.tr/tr/ilceler/havran/ (E.T:08.01.2020/19.22)
►► Havran, https://www.havran.bel.tr/havran/havran-hakkinda/ (E.T: 26.09.2019/16:45)
►► Heyelan, https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu (E.T:
14.10.2019/22.40)
►► Heyelan, https://www.afad.gov.tr/afadem/heyelan (E.T: 14.10.2019/22.45)
►► Hıdırellez, https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12700/hidrellez-bayrami.html (E.T: 20.11.2019/18.00)
►► İvrindi, https://www.ivrindi.bel.tr/s/detay.asp?id=186 (E.T: 27.09.2019/15:50)
►► Kara yolu ulaşımı, http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/OtoyolProjeleri/GebzeOrhangazi.aspx (E.T: 08.10.2019/20.30)
►► Kara yolu ulaşımı, http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Projeler/OtoyolProjeleri/KinaliTekirdag.aspx (E.T: 08.10.2019/20.35)
►► Kara yolu ulaşımı, https://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/balikesirde-trafige-kayitli-arac-sayisi-yuzde-19-artti-2347580/ (E.T: 08.10.2019/21.00)
►► Kardeş Şehirler, https://balikesir.bel.tr/kurumsal/kardes-sehirler/ (E.T:08.01.2020/19.05)
►► Karesi, https://www.karesi.bel.tr/statik/tarihce (E.T: 25.09.2019/11:00)
►► Keçecilik,Oyacılık,Ağaç işleri,Çömlekçilik,At arabası yapımı,Yorgancılık, https://balikesir.ktb.gov.
tr/TR-65894/geleneksel-halk-sanatlari.html (E.T: 09.10.2019/21:00)
►► Kepsut, http://kepsut.bel.tr/kepsut/ (E.T: 23.09.2019/14:25)
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►► Kirazlı Manastırı, http://www.erdek.gov.tr/kirazli-manastiri (ET: 18.11.2019/15.30)
►► Kirazlı Manastırı, https://www.erdek-bld.gov.tr/kultur-turizm/kirazli-manastiri/
(E.T:08.01.2020/19.20)
►► Kuvayi Milliye Müzesi, Alaca Mescit, Karesi Türbesi, https://www.balikesir.com.tr/tr/gezi-rehberi/
tarihi-yapilar-ibadethaneler/ (E.T:08.01.2020/19.18)
►► Kuvayi Milliye Müzesi, http://dosim.kulturturizm.gov.tr/muze/164/ (E.T: 08.01.2020/19.23)
►► Kütüphaneler, Kent Arşivi, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi, Sinema ve Tiyatrolar https://
www.balikesir.com.tr/tr/kultur/kulturel-mekanlar/ (E.T: 08.01.2020/19.08)
►► Manyas, http://www.manyas.gov.tr/manyasin-tarihcesi (E.T: 25.09.2019/12:00)
►► Marmara, http://marmara.gov.tr/Hakkimizda-6573 (E.T: 20.09.2019/19:00)
►► Müzik kültürü, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65893/halk-muzigi.html (E.T: 22.11.2019/20:00)
►► Necatibey Eğitim Fakültesi, http://www.nefsosyalbilgiler.com/2017/04/16/necatibey-egitim-fakultesi-tarihce/ (E.T: 08.01.2020/19.25)
►► Nüfus Bilgileri, https://balikesir.com.tr/tr/kent-profili/nufus-ve-egitim/ (E.T: 08.01.2020/18.57)
►► Nüfus, https://sozluk.gov.tr// (E.T: 08.01.2020/18.56)
►► Pamukçu Bengisi, https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-79585/pamukcu-bengesi.html (E.T:
21.11.2019/21.30)
►► Rahvan binicilik, https://gsdf.gov.tr/tr/spor/rahvan-binicilik (E.T: 23.11.2019/23.15)
►► Saat Kulesi, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/balikesir/gezilecekyer/saat-kulesi853270/
(E.T: 08.01.2020/19.17)
►► Sanayi,Yatırım, https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Balikesir-Sanayi-Yatirim-Rehberi.
pdf (E.T: 09.10.2019/21:30)
►► Sarıbeyler seferberlik çöreği, http://www.tarimtv.gov.tr/tr/video-detay/seferberlik-coregi-balikesir-d-4324 (E.T: 21.11.2019/21.00)
►► Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, https://www.google.com.tr/amp/www.hurriyet.com.tr/amp/savastepeden-afrin-harekatina-katilan-mehmetci-40729545 (E.T: 15.12.2019/14.20)
►► Savaştepe, https://savastepe.bel.tr/savastepe/ (E.T: 24.09.2019/17:55)
►► Sel, https://www.afad.gov.tr/afadem/sel (E.T: 12.11.2019/22.45)
►► Sevim ve Necdet Kent Kütüphanesi, https://ansiklopedi.vkv.org.tr/Kategoriler/Kurumlar/Koc-Ailesi-Vakiflari/Sevim-ve-Necdet-Kent-Kitapligi (E.T: 15.10.2019/10.30)
►► Sındırgı Remzi Çakar Güreş Evi,http://guresevi.sindirgi.bel.tr/ (E.T:08.01.2020/19.30)
►► Sındırgı, http://www.sindirgi.bel.tr/ (E.T: 30.09.2019/09:00)
►► Sincap Dergisi, https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/SincapCocuk/Forms/AllItems.aspx (E.T:
26.12.2019/16.30)
►► Susurluk, http://www.susurluk.gov.tr/ilcemiz (E.T: 27.09.2019/21:00)
►► Şadırvan, http://www.altieylul.gov.tr/sadirvan/ (E.T:08.01.2020/19.27)
►► Şayak-aba, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65894/geleneksel-halk-sanatlari.html (E.T:
21.11.2019/20.40)
►► Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Sanat Merkezi, http://ilhanvarankbilsem.meb.k12.
tr/10/01/970263/okulumuz_hakkinda.html (ET: 18.11.2019/11.30)
►► Şenlik ve Önemli Günler, https://www.balikesir.com.tr/tr/kultur/onemli-gun-ve-etkinlikler//
(E.T:08.01.2020/19.10)
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►► Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Madencilik, https:/balikesir.ktb.gov.tr/TR-65879/ekonomik-yapi.html/
(E.T: 08.01.2020/19.04)
►► Tekerleme, https://www.balikesir.com.tr/tr/makale/tekerlemeler-ve-agitlar (E.T: 22.11.2019/20.20)
►► Türkü, http://www.balikesir.gov.tr/balikesir-turkuler (E.T: 22.11.2019/20.00)
►► Yaban hayatı koruma alanları, http://www.tukcev.org.tr/korunan-sahalar (E.T:10.12.2019/21.30)
►► Zili dokuma, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Zili%20Dokuma.pdf
(E.T: 21.11.2019/20.30)
►► Zili dokuma, https://balikesir.ktb.gov.tr/TR-65894/geleneksel-halk-sanatlari.html (E.T:
21.11.2019/20.40)
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