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TOPRAĞINDA MUCiZE
SUYUNDA BEREKET

BALIKESiR

Balıkesir İli 20 ilçe 234 Merkez ve 898 Kırsal olmak 
üzere toplam 1.132 mahalle ile kuzeyden güne-
ye 175 kilometre ve doğudan batıya 210 kilometre 
uzaklıkta toplamda yüzölçümü 14.583 kilometreka-
re olan bir şehirdir. Ege Denizi’nde Ayvalık Adaları 
olarak bilinen 22 adet adası, Marmara Denizi’nde 
de Marmara Adaları olarak bilinen 14 adet adası 
ile toplamda 36 adet adası olup bu adalardan 5 
adetin de yaşam bulunmaktadır. 31.03.2014 tarih ve 
2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hiz-
metlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her tür-
lü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak, bir elden 
işletmek ve 2560 sayılı kanunda belirtilen görevleri 
yerine getirmek üzere BASKİ Genel Müdürlüğü ku-
rulmuştur. 

Su ve Atıksu hizmetlerini tedarikinden berta-
rafına kadar insan odaklı, çevreye duyarlı, ulusla-
rarası standartlarla kaliteli ve verimli şekilde yü-
rütmek misyonuyla; İçme, kullanma ve endüstri 
suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü 
kaynaklarından sağlanması, ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması için; kaynaklardan abonelere 
ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini 
yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri 
kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp 
işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, 
yaptırmak ve gerekli yenileme işlemlerini yapmak 
sorumluluğundadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü olarak; ilk 

önceliğimiz suyumuza sahip çıkmak ve korumak ol-
muştur. Suyun yönettiği değil, suyu yöneten nesiller 
yetiştirerek kurumsal bilincin oluşturulmasına gay-
ret etmekteyiz. 

İlimizin ekonomik faaliyetleri içinde tarımın yüz-
delik payı %49, sanayi işlerinin payı %51’dir. Başlıca 
geçim kaynağı tarım olan ilimizde tarıma dayalı 
endüstri gelişmiştir. Türkiye’nin baklagiller ve kuş-
konmaz üretiminde il sıralamasında Balıkesir ilk sı-
radadır. Toplam tarım ürünü üretimine bakıldığında 
ise, Türkiye de 3. sırada yer almaktadır. Aynı zaman-
da Marmara Bölgesi’nde Bursa ili ile birlikte en çok 
pamuk üreten ildir. Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, 
Susurluk Ovası ve Edremit Ovası başlıca üretim böl-
gelerimizdir. Nüfusumuzun 3’te 1’lik kısmı özellikle 
kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ge-
çim kaynakları tarımla ve hayvancılıktır. Bu yüzden 
su tüketimi ilimizde sadece içme ve kullanma suyu 
olarak değil tarımsal, hayvancılık ve sanayi alanla-
rında da çok fazla tüketilmektedir.

İlimizde sektörel bazda mevcut su varlığının 
%70’inin tarımsal amaçla kullanıldığı ve vahşi su 
kullanımının yaygın olduğu tarımsal sulamada se-
nelerdir düzensiz ve programsız kullanılan içme 
ve kullanma suları, son yıllarda yağış rejimlerinin 
değişmesiyle Dünyada değişen küresel iklim şart-
larıyla azalan su kaynakları ve pandemi süresin-
ce temizlik alışkanlığımızın da değişmesiyle bir-
likte su tüketiminde önemli oranlarda farklılıklar 
gözlemlenmektedir. Balıkesir’in su kaynaklarını 
kontrol altına alırken daha etkin ve verimli kul-
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lanmak, su yönetimini doğru bir şekilde yürüt-
mek ve iklim değişikliği şartlarının gerektirdiği ya-
tırımları yapmak adına; Genel Müdürlüğümüz; 
15.10.2014 tarih ve 238 Sayılı Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisi kararı ile Mülga Köy Hizmetleri ve 
İl Özel İdaresi tarafından yapılan Hayvan İçmesuyu 
Göletleri ile sulama tesislerinin işletilmesi, sulama 
tesislerinin iyileştirmesi, bakım ve yönetiminin 
yapılması, yeni alanların sulamaya açılması ve DSİ 
Genel Müdürlüğünce yapılan Sulama Tesislerinin 
işletilmesi, bakımı ve yönetiminin yapılmasında yet-
kilendirilmiştir.

TARIMA VE TOPRAĞA CAN OLAN BASKİ  
ÇİFTÇİYE DEĞER VERİYOR 

Sulamada tasarruf sağlayan basınçlı su dağı-
tım sistemlerini tesis etmek, yağmurlama sulama 
ve damla sulama yöntemleri ile sulama yaptırmak 
ve bu surette su tasarrufu elde ederek rezervuar-
lardan içmesuyu temin etmek ve suyun tek elden 
yönetimini sağlamak üzere Balıkesir Ovası Sulama 
Birliği tarafından işletilen İçmesuyu hizmeti yanında 
tarımsal sulaması ile tarıma ve toprağa değer ka-
tan kurumumuz Türkiye’de tarımsal sulama alanın-
da pilot bölge olarak seçilmiş olup 53 adet Tarımsal 
Sulama tesisi ile 9.647 hektar kapalı-5.400 hektar 
açık olmak üzere toplamda 15.047 hektar alana su-
lama yapılmaktadır. Havran İlçesi Havran Barajı ve 
Savaştepe İlçesi Sarıbeyler Barajına bağlı sulama 
tesislerinde yapılan bakım-onarım çalışmalarıy-
la 6 yılda sulama alanları %80 arttırılmıştır. Ayrıca 
Sözleşme aşamasında bulunan 7 adet, 3.269 hek-
tar alanı daha besleyecek Tarımsal Sulama tesisi ile 
bu sayıyı 60 adete yükselterek toplam sulama alan 
kapasitesini 18.316 hektar alana çıkaracaktır. 

Özellikle kırsal mahallelere arz edilen içmesu-
yu ile vatandaşlarımız bahçe tarımı yapmaktadır. 
İl genelinde tarımsal sulamanın Genel Müdürlü-
ğümüz bünyesine alınmasıyla sulama alanlarının 
genişletilmesi ve vatandaşların sulama alanlarına 
yönlendirilerek yüksek işletme maliyetli içme suyu 
ile bahçe tarımı yapmalarının önüne geçilmesi he-
deflenmiştir.

Yaşam kaynağı suyun sürdürülebilir hizmet an-
layışıyla, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak 
çevreye duyarlı, gelecek nesillere aktarılmasında 
öncü bir kurum olmak vizyonuyla; BASKİ Genel Mü-
dürlüğü, 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

Meclis Kararı ile Tarımsal Sulama Hizmetlerine baş-
lamıştır. İlk adım olarak 2015 yılı sulama sezonunda 
DSİ tarafından 1987 yılında işletmeye açılan Savaş-
tepe – Sarıbeyler Barajı Sulama Tesisinin işletme, 
bakım ve onarım sorumluluğunu üstlenmiştir. DSİ 
tarafından 1.780 hektar tarım arazisi sulanabile-
cek şekilde projelendirilen tesis, zaman ve yetersiz 
bakım gibi etmenlerden dolayı sulama hatları kul-
lanılamaz hale gelmiş ve bazı bölgelerde bulunan 
hatlar tamamen kaldırılmış olmasından dolayı 2014 
yılında 400 hektar alana hizmet verebilmiştir. Devir 
işlemlerinin tamamlanması akabinde tarafımız-
ca yapılan bakım ve onarım çalışmaları sayesinde 
2015 yılında 520 hektar tarım arazisinin sulanması 
sağlanmıştır. Bölge halkının yapılan çalışmalardan 
memnun kalması ve bu memnuniyetin devamlılı-
ğını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden 
emeğini eksik etmeyen personellerimiz sayesinde 3 
yıl boyunca hem sulama hizmetleri hem de bakım 
onarım çalışmaları birlikte yürütülerek hizmet edi-
len alan 845 hektara kadar çıkartılabilmiştir.

 Suyun, toprağa ve bitkiye can vermesinde BAS-
Kİ Genel Müdürlüğü olarak yerimizi almış olmanın 
mutluluğu ile 2016 yılında Tarımsal Sulama alanında 
çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıdık.  Mül-
ga Köy Hizmetleri tarafından yapılan 10 adet ve 
DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 17 adet 
sulama tesisinin Kurumumuza devri gerçekleştirildi. 
2016 yılı sulama sezonuna toplamda 28 sulama te-
sisi ile girilerek 9.659 hektar tarım arazisine sulama 
hizmeti verilmiştir. 

İl genelinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri, en 
önemli gelir kaynağı olmasından dolayı özellikle 
kırsal mahallelerde içme suyu tesisleri ile tarımsal 
faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca yüzeysel sulara 
ulaşım imkânı olmayan alanlarda yeraltı suları kul-
lanımı, stratejik öneme sahip yeraltısuyu potansiyeli 
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Su yönetimini bü-
tüncül yaklaşımla ele almak gibi düşünce ile ilimiz-
deki su potansiyelinin %74 ünü oluşturan tarımsal 
sulama faaliyetlerine kayıtsız kalmamak adına,  ku-
rum olarak çıktığımız bu yolda suyun yönettiği değil 
suyu yönetenler olmak gerekiyordu. Bu amaçla ve-
rilen her mücadele, her emek çiftçinin, bölgenin ve 
BALIKESİR’ in kalkınması demekti. Dağlarından Bal 
Ovalarından Yağ Akan, 50 peynirli şehir yani Tarım 
ve Hayvancılığın kalbi demekti bizim için BALIKESİR. 
Bu sebepten dolayı güzel işler yapmak, iz bırakmak 
ve katkı sağlamak gerekiyordu.

Tarımsal Sulama İşletmeciliği alanında Türkiye 
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genelinde öncü Kuruluş olan BASKİ Genel Müdürlü-
ğü, 2019 yılından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Yücel YILMAZ’ ın destekleri ile hiz-
met alanını büyütme anlamında çok ciddi adımlar 
atmıştır. Günümüzde gelinen nokta itibariyle Ge-
nel Müdürlüğümüzce Balıkesir genelinde 16 İlçede 
53 Sulama Tesisi ile toplamda 15.047 hektar tarım 
arazisine hizmet vermektedir. İlimizde sulamaya 
açılmış tarım arazileri 112.542 hektardır. Genel 
Müdürlük olarak Sulama kapasitemiz il sulamasının 
%13,37 sini oluşturmaktadır.

İl Genelinde BASKİ Genel Müdürlüğü haricinde 
Tarımsal Sulama İşletmeciliği yapan farklı tüzel 
kuruluşların da olması sebebiyle her bölgede farklı 
fiyat politikaları uygulanıyor. Bu konuda öncelikli 
hedefimiz işletmesi yapılan tesislerde en uygun ve 
eşit fiyat sunarak adalet sağlamak olmuştur. Ayrıca 
fatura ödeme noktasında indirim, taksit, yapılan-
dırma ve borç erteleme gibi kolaylıklar sunularak 
çiftçinin kalkınması yönünde adımlar atılmıştır. 

Kurumumuzun işletmecilik ilkeleri gereğince 
mevcut tesisleri korumak tek başına yetersiz kala-
caktı. Daha fazlasını yapmak, mevcut kapasiteyi 
geliştirmek ve arttırmak gerekiyordu. Kaliteli hiz-
met, devamlılığının sağlanması, üretimin artarak 
devam etmesi ve yenilikçi çözümler getirilerek bu 
günümüzü yarınlara hazırlamak tek hedefimiz oldu. 
Maddi kaynaklarımız, su altyapısı işletme tecrübe-
lerimiz ve emeğimiz devreye girdi. Kapalı sisteme 
sahip 25 tesiste ön ödemeli ultrasonik sayaç yatı-
rımları yapılarak %40 su tasarrufu sağlandı. 

Ülke genelinde yaşanan kuraklık sorununda 
en önemli etkenlerden biri olan tarım alanların-
da vahşi sulama uygulamasının önüne geçilmiş 
oldu. Ayrıca kazanılan bu sular ile mevcut sulama 

alanları genişletilerek daha fazla çiftçinin sulu ta-
rım yapabilmesi sağlandı. Çiftçiye ulaşılabilen her 
alanda vahşi sulamanın zararları anlatılarak mo-
dern sulama teknikleri olan damla ve yağmurlama 
sulamanın faydaları anlatıldı. Teşvik amaçlı açık su-
lama tesislerinde modern sulama yapan çiftçileri-
mize sulama ücretlerinde %50 indirim uygulamaları 
devreye girdi. Sulama Tesislerine gösterilen özenle 
birlikte çiftçilerin menfaatlerinin gözetilmesi mem-
nuniyetin artmasını sağladı. 

Sulama tesisi işletme bakım ve yönetim sorum-
luluğunu devir aldığımız ilk tesis olan Sarıbeyler Ba-
rajı ve Savaştepe - Sarıbeyler Ovaları Sulama te-
sisi mevcut durumda açık kanal sulama sistemi ile 
salma sulama yöntemiyle çoğunlukla vahşi sulama 
yapılmakta ve ciddi su kayıplarına sebebiyet ver-
mekteydi. 

Açık kanal ve kanaletlerde su kayıpları, mevcut 
şebekenin uç noktalardaki eksikliği sonucu sulama 
alanının %47 sine hizmet verilebilmekteydi. 2021 
yılında DSİ Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ve 
Genel Müdürlüğümüz ile DSİ ortak kontrollüğünde 
Savaştepe ve Sarıbeyler Ovaları Sulama Tesisi Ye-
nileme Projesi Hazırlanması işi Genel müdürlüğü-
müzce ihale edilmiştir. Proje ile mevcutta 1780 ha 
olan sulama alanı 92 ha arttırılarak basınçlı sulama 
tesisine dönüştürülecek, modern sulama sistem-
leri ile sahanın tamamı sulanacak, tasarruf edilen 
800.000 m³/yıl su ile de Sarıbeyler merkez mahal-
lesine içmesuyu temin edilecektir.

Kırsal kalkınmanın vazgeçilmezi tarım ve hay-
vancılık faaliyetlerinin temel ihtiyacı olan suyun, 
çiftçilere daha ekonomik ve verimli ulaştırılması-
nı sağlamak adına tarımsal sulama işletmeciliğini 
üstlenen Genel Müdürlüğümüz, DSİ Genel Müdürlü-
ğü tarafından yeni yapılan ve işletmeye açılan bü-
tün Baraj Gölet ve sulama tesislerinin işletme bakım 
ve yönetim sorumluluğu devir almaktadır. 

Bunun yanında Balıkesir genelinde, suyun bir 
bütün olarak yönetilebilmesi adına sulama birlikleri 
bünyesinde bulunan diğer tesislerin, kurumumuza 
devir edilmesi için talepte bulunulmuştur. 

2021 yılına kadar İçmesuyu ve Kanalizasyon Da-
iresi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğü düzeyinde 
yönetilen Tarımsal Sulama faaliyetlerinin etkili ve 
daha verimli yürütülmesi için Genel Kurul Kararıyla 
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Mü-
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dürlüğü olarak son 3 yılda atılan adımlar ve yapı-
lan çalışmalar ile suya yön veren olmanın gururunu 
yaşıyoruz. Devletine, Milletine ve kaynaklarına sahip 
çıkmak, insanına değer vermek, derdini dertlenmek 
ve karşılığında çözüm üretmek… Günün sonunda 
yüzümüze düşen mutluluğun sebebi budur. 

İlimiz sınırları içinde bulunan her haneye, 
işyerine, tesise ve çeşmeye; kısacası her musluğa 

kullanılabilir temiz içmesuyu temini ve arka plan-
da suyun yönettiği değil suyu yöneten bir kurum 
olarak; sürdürülebilir ve çağdaş hizmet anlayışı ile 
vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye 
devam edeceğiz. Daha önce de dediğimiz gibi, 
mevcut yetersiz kalır. Yeni bir hedef lazım bize…

………. TÜRKİYE’ Yİ DOYURAN İL, BALIKESİR ..........  
 


