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Sevgili Hemşehrilerim...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Balıkesir için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözleri bir
bir yerine getirmenin ve halen getiriyor olmanın mutluluğuyla, şehrimizi güzelleştiriyoruz.
Şehrimizde ihtiyaç duyulan her alanda varlığımızı gösteriyor, hizmetlerimizi
gerçekleştiriyoruz. Attığımız adımlarda, hayata geçirdiğimiz her yatırım ve projede;
şehrimizin menfaatini göz önüne alıyor; yatırımlarımızı, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik
olarak gerçekleştiriyoruz. Balıkesir’i bugünlere değil, yarınlara hazırlama gayretiyle
evlatlarımızın; huzurla, güvenle, sanatla harmanlanmış, sağlıklı bir çevrede yetişmesi için
gereken tüm çalışmaları gerçekleştirerek şehrimizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarına
neşter vuruyoruz. Gençlerimizin sosyalleşip etkileşim kurmalarını sağlayacak kültür
merkezleri inşa ediyoruz. Balıkesir’e özgü ürünlerin; Coğrafi İşaret alması ve markalaşması
konusunda şehrimizin dinamikleriyle iş birliği içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin
gastronomi ve turizm destinasyonlarının tanıtımını ulusal ve uluslararası mecralarda
gerçekleştiriyoruz.
Balıkesir’in mevcut potansiyelini harekete geçirecek doğayı ve insanı önceleyen proje ve
yatırımlarla; altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, eğitimden sağlığa kadar
her alanda yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.
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ÜRETİCİMİZİN
YANINDAYIZ
Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü
kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla şehir ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılığı
önceleyerek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle, üreticinin elini güçlendirmeye devam
ediyoruz. Bin 131 mahallesinin, 960’ı kırsal mahalle statüsünde olan şehrimizde
üreticimizi koruyarak üründe kaliteyi artırıcı projeler hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.
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Çiftçilerimiz için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla; 20 ilçemizde
hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize, süt otu tohumu dağıtarak her geçen yıl verdiğimiz desteği artırıyoruz.
Ayrıca; ücretsiz fide desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz
ırk sığırlarda verim artırma çalışmalarına kadar üreticimizin alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoruz.
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Coğrafi İşaret Tescilli Balıkesir Kuzusunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak
amacıyla Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri’ni yaygınlaştırıyoruz. İvrindi ve Kepsut’un ardından; Sındırgı,
Savaştepe ve Dursunbey ilçelerinde de çalışmalarımızı başlatarak; Coğrafi İşaret Kriterlerine uygun damızlık
yetiştirip, kırsaldaki üreticilerimizin ihtiyacını karşılayacak, Balıkesir etinin hikâyesini, Türkiye ve dünyaya
anlatacağız. Ayrıca küçük üreticilere damızlık koyun ve koç desteğinde bulunularak hayvanlarda parazit
oluşmaması için de koyun yıkama makinesi desteğinde bulunuyoruz.
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HER GEÇEN YIL
VERDİĞİMİZ DESTEK ARTIYOR

BALIKESİR KUZUSU’NUN
ÜNÜNÜ TÜM DÜNYA
DUYACAK
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ARICILIĞA
TEŞVİK EDİYORUZ
Şehrimizde arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için özellikle kırsal
mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı arıcılık konusunda teşvik ederek
ek gelir sağlamalarını amaçlıyor, üreticilerin yaşam standartlarının
yükseltilmesini hedefliyoruz. Balıkesir Balını dünya çapında marka haline
getirebilmek amacıyla arı üreticilerine; ahşap kovan, kovan altlığı, ana
arı ve arı yemi desteğinde bulunuyoruz.

Meyve üretim potansiyelinin artırılması, modern kapama bahçeleri kurularak bölgesel meyvecilik altyapısının
güçlendirilmesi ve sertifikalı fidan kullanımının teşvik edilmesi amacıyla “Meyve Üretimini Geliştirme Projesi”
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdik. Bölgesel meyve dikiliş alanları yerine en az 5 dekar
ve üzeri tarım alanlarında; ilçelerin iklim ve ürün desenine uygun tür ve çeşitlerin, geleneksel meyvecilik
yerine kapama bahçe şeklinde dikiminin yapılacağı proje; Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut,
Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde başladı.
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KAPAMA
MEYVE BAHÇELERİ
KURULUYOR
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İLÇELERE MODERN VE
KULLANIŞLI OTOGARLAR
İlçelerde atıl ya da yetersiz bulunan otogarları yenileyerek modern, işlevine uygun ve güvenli hale getirmek
amacıyla sil baştan inşa ediyoruz. Susurluk, Altınova, Manyas ve Edremit’te çalışmalarımızı tamamlayarak
otogarları, vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ayrıca Erdek Limanı’na yanaşan gemilere yük taşıyan TIR’lar
sebebiyle trafikte olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek ve TIR’ların parklanma sorununu gidermek için
mevcut Erdek Otogarı’nın içerisine TIR otoparkı yapımını da gerçekleştirdik.
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YATIRIMI
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ARAÇ FİLOMUZUN
GÜCÜNE GÜÇ KATIYORUZ
Şehrimizin dört bir yanında yol yapım çalışmalarının daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini
sağlamak amacıyla yeni 35 kamyonu hizmete alarak araç filomuzun gücüne güç kattık. 30 milyon 250
bin Türk Lirası’na alınan yeni araçlar, 20 ilçede belediyemiz sorumluluğunda olan 5 bin 100 kilometre yolda
bakım ve onarım çalışmalarında kullanılıyor. Kamyonların yanı sıra 2 yeni engelli aracını da hizmete aldık.

İnsan odaklı bir şehir tasarımı, sürdürülebilir ve alternatif çözümler üreterek şehre hizmet etmeyi sürdürüyoruz.
Gar Yolu’nda; çalışmalarımızı tamamlayarak Cengiz Topel Caddesi’ni, Atatürk Caddesi’ne 2 kavşakla
bağlayıp halkımızın kullanımına açtık. Vasıfçınar Caddesi’nde oluşan trafik yoğunluğunu azaltarak
Bahçelievler ve Gümüşçeşme Mahalleleri arasında alternatif bir güzergâh oluşturduğumuz; 800 metre
uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki çift gidiş gelişli olan yolda, bisiklet yolu ve çift taraflı yürüyüş yolları
bulunuyor.
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GAR YOLU İLE
TRAFİĞİ RAHATLATTIK
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OSB YOLUNU
HİZMETE AÇTIK

MODERN, YENİ VE AFETLERE
DAYANIKLI İTFAİYE BİNALARI

Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır süregelen trafik sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçerek
100 bin kişinin rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlayacak 4 şeritli alternatif yolu hizmete açtık. 3 bin
100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli alternatif yolda, bisiklet yolu
da bulunuyor. Açılan yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu
Dokuma Fabrikası’nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı sona erdi. Çayırhisar Mahallesi
üzerinden İzmir Yolu’na bağlanacak ikinci kısım yeni yolda da çalışmalarımızı başlattık, en kısa sürede
kullanıma açacağız.

İtfaiyemizin, her geçen gün donanımını artırmayı sürdürüyoruz. Eğitimli ve kalifiye personelimizin yanı sıra;
son teknoloji ekipmanlarla modern binalarda hizmet veren Balıkesir İtfaiyesi, 20 ilçenin tamamında; 40
istasyon 694 personel ile çalışmalarını 7/24 aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda; Bigadiç ile İvrindi’ye
modern, yeni ve afetlere dayanıklı itfaiye binalarının inşasını tamamladık.
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ENERJİMİZİ
GÜNEŞTEN ALIYORUZ
Günümüzde artan enerji giderleriyle azalan geleneksel enerji kaynakları birlikte değerlendirildiğinde,
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu gerçeklikten yola çıkarak
çalışmalarımıza yön verip, Karizma Kapalı Pazar Yeri’nin çatısına yaklaşık 3 milyona mal olan güneş enerjisi
santrali (GES) kurduk. Santralde; bin 650 fotovoltaik panel çalıştırarak yılda 700 bin kilovat elektrik üretiyoruz.
Bu miktar, 2 bin 800 hanenin bir aylık elektrik tüketimine denk geliyor.
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ENERJİSİ
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ÇÖPTEN ELEKTRİK
ÜRETİYORUZ
Balıkesir’de çöpü sorun olmaktan
çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere
dönüştürüyoruz. 2019 yılı Aralık ayında
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda
devreye aldığımız enerji üretim tesisi
ile çöpten enerji üretiyoruz. Bir yandan
tesiste yıllık ortalama 450 bin ton çöpü
işleyerek 50 bin hanenin aylık enerji
ihtiyacını karşılıyoruz, diğer yandan da
iklim değişikliğine sebep olan yaklaşık
25 milyon metreküp metan gazının
atmosfere salınımını engelliyoruz.

Balıkesir’de üretilen sebze ve meyveleri jeotermal enerji ile kurutan, doğa dostu Sebze Meyve Kurutma
Tesisi’ni devreye aldık. Şehrimizde yetişen ürünlerin kurutularak çiftçilerin daha fazla kazanmasını sağlayan
tesis ile hem kadın ve gençlere istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımızı güvenli gıda ile buluşturuyoruz.
Dünyaya ihraç edecek kalitede ürünlerin üretildiği tesis sayesinde; kullanım dışı tarım alanları aktif hale
geliyor, kurutma yöntemiyle gıda kayıplarının önüne geçiliyor.
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GIDA KAYIPLARININ
ÖNÜNE GEÇİYORUZ

21

Balık2e2sir3’in
DÖNÜŞÜMÜ

22

LAZIM

ATATÜRK PARKI ARTIK
DAHA GÖZ ALICI
Şehir merkezinde 100 dönüm alan üzerinde kurulu olan Atatürk Parkı’nın elektrik altyapısını tamamen
yeniledik. Mevcut aydınlatmalara ilave olarak 200 adet yeni nesil enerji verimli LED armatürlü aydınlatma
direğinin montajını yaparak parkı daha güvenli ve ışıl ışıl bir hale getirdik. Yeni aydınlatmalar sayesinde
elektrikten yüzde 60 tasarruf edeceğiz. Ayrıca parkın girişine içeriden ve dışarıdan görülebilecek şekilde,
bir buçuk metre yüksekliğinde kaide üzerine 4x4 metre boyutlarında LED ışıklı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
silueti yerleştirdik.
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TARİHİNE YAKIŞTI

Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve alanda bulunan tescilli
yapı başta olmak üzere tarihi yapıları bütünleştiren Zağnos
Paşa Camisi meydan düzenlemesinin ardından; Kazım
Özalp Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne başladık. Şehrimizin
eski kent dokusunu ayağa kaldıracak proje kapsamında
bölgede bulunan yapıları, tarihi dokusuna uygun bir şekilde
restore ediyoruz. Alt ve üstyapı çalışmalarının devam
ettiği projeyle, şehir merkezindeki turizm hareketliliğini
canlandırmayı hedefliyoruz.
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Zamanla şehrin gelişen yapısı içinde kalarak siluetini kaybeden Zağnos
Mehmed Paşa Camisi, hayata geçirdiğimiz meydan projesiyle eski ihtişamına
kavuştu. Şehrimizin en önemli kültür mirasları arasında yer alan Zağnos Mehmed
Paşa Camisi ve çevresindeki tarihi yapıları içine alan çalışmalarla; şehrin tarihi
kimliğinin ön planda olduğu, çevreye saygılı bir meydan oluşturuldu. Proje
kapsamında tarihi meydanı gölgede bırakan yapıların yıkımı yapılarak bin 600
metrekarelik mevcut cami avlusunun kapasitesi 3 bin metrekareye çıkarıldı.

BALIKESİR
ÖZLENEN TARİHİ SİLUETİNE
KAVUŞUYOR
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BALIKESİR’İN VAZGEÇİLMEZ
ADRESİ: AVLU
Şehrimizin vazgeçilmez alanları arasında olan ve vatandaşlarımızın yoğun olarak gitmeyi tercih ettiği
adreslerden biri olan Avlu Rekreasyon Alanı’nın, 2. etabını tamamladık. Bünyesinde, vatandaşlarımızın
sosyalleşebileceği birçok alan bulunduran Avlu’nun 2. etabında; 12 ticari bina, yürüyüş yolları, havuzlu
amfi alanı, çocuk oyun alanı ve 26 bin 431 metrekare yeşil alan oluşturduk. Özellikle yaz aylarında
oldukça kalabalık olan Avlu’da vatandaşlarımızın daha
konforlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit
geçirebileceği alanları artırdık.

“İnsan için şehir” anlayışıyla ideal bir şehir oluşturma gayretiyle çalışıyor, insanların birbirleriyle bağ kurarak
sosyalleşmelerine imkân sağlayacak yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon
projelerinden Çamlık Millet Bahçesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından her gün binlerce kişinin
ziyaret ettiği yeni bir çekim merkezi haline geldi. 120 bin 679 metrekaresi yeşil alan olmak üzere; 261 bin
827 metrekare alan üzerine kurulan Çamlık Millet Bahçesi artık kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğe ev
sahipliği yapabilecek konumda.
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ŞEHRİN YENİ CAZİBE
MERKEZİ ÇAMLIK TEPESİ
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YEŞİL ALANLARA
DOĞAL DOKUNUŞLAR

Balıkesir’in maneviyatı en yüksek mekânlarından olan Başçeşme Mezarlığı’nda, Karesi Belediyesi iş birliğinde
gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 70 yıldır şehre
hizmet veren ve 100 binin üzerinde defin bulunan mezarlığı baştan sona yeniliyoruz.
172 bin metrekare alana kurulan mezarlığın; idari binasını ve gasilhanesini yıkıp
yeniden inşa ederek günümüz koşullarına uygun hale getirdik. Giriş takını yıkıp,
Başçeşme Mezarlığı’nın tarihi dokusuna uygun olarak yeniden tasarladık.
Ayrıca ziyaret eden vatandaşların, yakınlarının mezarlarını daha kolay
bir şekilde bulabilmelerini sağlamak amacıyla Mezarlık Bilgi Sistemi
kurulumunu gerçekleştirdik.
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Şehir merkezine yakın, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, yeşille,
doğayla iç içe vakit geçireceği alanlarda yenileme çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı ile İkiztepeler
Mesire ve Piknik Alanı’nda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla;
bölgenin topografyası ve ağaç varlığını koruyarak
betonlaşmaya gitmeden daha güvenli, kullanışlı, konforlu
ve estetik bir hale getirdik.

BAŞÇEŞME MEZARLIĞI’NI
YENİLİYORUZ
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İNSANA VE DOĞAYA
SAYGILI ŞEHİR
İnsana ve doğaya saygılı bir şehir oluşturmak için sağlam adımlar atıyor; iklim değişikliğiyle mücadeleden
yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin
inşasına kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz.
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KÜRESEL BAŞKANLAR
SÖZLEŞMESİ’Nİ İMZALADIK
İklim ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı; binlerce şehir ve bölgeyi bir araya getiren,
dünyanın en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatiflerinden biri olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye
Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladık. Hedefimiz 2030’a kadar sera gazı salınımını yüzde 40 düşürmek, 2050’ye
kadar ise karbonsuz bir kent oluşturmak. Bu kapsamda; sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği
konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok paydaşla birlikte strateji planlarımızı hazırlamaya
başladık.

20 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, Balıkesir’i iklim değişikliğine dirençli bir hale getirmek
amacıyla “Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırladık. Sürdürülebilir ve karbonsuz örnek bir şehir inşa
etmek vizyonuyla hazırladığımız plan kapsamında şehrimiz, geleceğe daha güvenli ve temiz adımlarla
ilerleyecek.
32

2019-2022

BALIKESİR
YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
EYLEM PLANI HAZIR
33

ATIKLAR DOĞAYA
KARIŞMAYACAK
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DENİZ KİRLİLİĞİ
SON BULACAK
Deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak Körfez’e kirlilik taşıyan derelerde bugüne kadar
gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Gömeç Deresi, Havran Çayı,
Edremit Çayı ve Nikita Deresi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla yıllardır biriken kirlilik temizlenirken ıslah ve
şevlendirme çalışmalarıyla sazlık oluşumu engellenip, derelerin yeniden kirlenmesinin önüne geçiliyor.
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Atıkların doğada vahşi olarak depolanmasının önüne geçmek için rehabilite çalışmalarımızı şehrin dört bir
yanında sürdürüyoruz. Bu zamana kadar 2 milyon 500 bin metreküp düzensiz depolama alanının ıslahını
gerçekleştirdik. Devam eden planlı rehabilite ve ıslah çalışmalarıyla, toplamda 3 milyon 225 bin 756 metreküp
katı atığı bertaraf edeceğiz.10 olan aktarma merkezi sayımızı da devam eden çalışmalarla 15’e çıkarmayı
hedefliyoruz. Böylelikle vahşi depolama alanları oluşmayacak; atıkların
denize, toprağa, havaya kısacası doğaya verdiği zararları
da ortadan kaldırmış olacağız.
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ATIK İLAÇLAR TOPLANIYOR
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TIBBİ ATIKLAR
STERİLİZE EDİLİYOR
Sağlıklı çevre, kaliteli yaşam hedefiyle tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyoruz.
Halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek lisanslı araçlar sayesinde; revirler ile talepte bulunan diyaliz
hastalarından kaynaklanan atıkları topluyor, olası risklerin önüne geçmek adına Tıbbi Atık Sterilizasyon
Tesisinde atıkları sterilize edip, bertarafını sağlıyoruz.
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Şehrimizde yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile 20 ilçede 456 eczaneden atık ilaçları topluyoruz.
Böylelikle, atık ilaçların mutfak ve banyo çöpleri ile karıştırılmaması, evsel atıklardan ayrıştırılması,
ilaçların yasal mevzuata uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesini ve tüketicilerin
bilinçlendirilmesini sağlıyoruz.
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TOPRAĞIN BEREKETİNE
BEREKET KATIYORUZ
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ÇEVRECİ OTOBÜSLER
YOLLARDA
Balıkesir’de çağdaş toplu taşıma sisteminin öncülüğünü yapacak adımları atıyoruz. Toplu taşımada enerji
verimliliği ve emisyon azaltımı sağlamak için kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarımızla temiz enerjili
sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüsü araç filomuza kattık. Yıllık 2.660.688,00 gram daha az karbon
monoksit salınımı yapan çevre dostu otobüslerimiz sayesinde hem gürültü kirliliğini hem de hava kirliliğini
en aza indiriyoruz.
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Tarımda su ve enerji tasarrufu sağlayan akıllı sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor, toprağımızın bereketine
bereket katıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla 26 sulama tesisine ön ödemeli ultrasonik tarımsal sulama sayacı
taktık. Böylelikle 3 bin 742 hektar tarım alanında yüzde 40 ila 45 oranında tasarruf sağlarken kazanılan su ile
yeni alanları sulamaya açarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağız. Ayrıca sonraki yıla saklanabilen su
sayesinde de kuraklık ihtimaline karşı da tedbir alınmış olacağız.

39

İVRİNDİ’NİN SU SORUNU
KALMAYACAK

40

ATIKSULARI
BİTKİLERLE ARITIYORUZ
Kapalı alanda bitkilerin yardımıyla atıksuları arıtan Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi prosesine sahip
Kepsut Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak devreye aldık. Eski ve ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon
hatlarında meydana gelen arızaların ve evsel atıksu deşarjlarından dolayı oluşan çevre kirliliğinin önüne
geçerek Kepsut’un altyapısını güçlendirdik.
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Vatandaşlarımıza hem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hem de sağlam bir altyapı hizmeti sunmak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. İvrindi’de ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ve içme
suyu hatlarını yeniliyoruz. Yaklaşık 36 milyon liraya mal olacak projenin yüzde 40’ından fazlasını
tamamlandık. Toplam 86 kilometrelik şebekenin
yenileceği proje, 30 bin kişiye hitap edecek.
Çalışma tamamlandığında İvrindi’nin su sorunu
kalmayacak.
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ERDEK KÖRFEZİ
KİRLİLİKTEN KURTULACAK

42

BANDIRMA KÖRFEZİ
ESKİ TEMİZ GÜNLERİNE
GERİ DÖNECEK
Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit
edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi’nde, Entegre Su Projesi’nin yapımına devam ediyoruz. 80 milyon
liraya mal olan 173 bin kişi kapasiteli tesisin devreye alınmasıyla birlikte Bandırma Körfezi’ni; eski ihtişamlı
ve temiz günlerine geri döndüreceğiz.
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Erdek’i modern altyapıya kavuşturacak Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Artıma Projesi’ni başlattık. 66 milyon
lira maliyetle İleri Biyolojik Arıtma prosesli inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla; ilçede
uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Erdek
Körfezi’ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi’ni kirleten unsurları da ortadan kaldırıyoruz.
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VERİYE DAYALI
KENT YÖNETİMİ
Şeffaflık, katılımcılık, güvenilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda “Açık Veri Portalı” ile
vatandaşlarımıza; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin bilgilerine kolay erişim ve analiz imkânı
sağlıyoruz. “Veriye Dayalı Kent Yönetimi” adı verilen projeyle; kamu kuruluşları ve belediyelerin hizmet
planlamalarında kullanabilecekleri verileri toplayarak hizmet kalitesini artırıyoruz. Ayrıca 37 ayrı noktada
ve 200 toplu taşıma aracında da vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz.

Balık2e2sir3’in
TEKNOLOJİSİ

44

LAZIM
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TÜRKİYE’YE
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SU SAYAÇLARI
HAVADAN OKUNUYOR

46

HAVA KALİTE
İSTASYONU KURDUK
Kamu ihtiyaçlarını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde karşılayabilmek adına etkin bir şehir yönetimi
kurmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kendi geliştirdiğimiz Hava Kalite İstasyonumuzun demosunu,
Merkez Karesi ilçesi Toplu Taşıma Merkezi’ne kurduk. İstasyonumuz, kurulduğu bölgenin; hava kalitesi,
rüzgâr durumu, yağış miktarı ve gürültü seviyesini izleyerek kayıt altına alacak. Elde ettiğimiz parametreleri,
https://acikveri.balikesir.bel.tr/ adresinden vatandaşlarımızla paylaşacağız.
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Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ile sayaçları çok kısa bir sürede drone ile havadan okuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz
yazılım sistemiyle 10 bin abonenin sayacını, drone vasıtasıyla uzaktan okuyabiliyoruz. Proje sayesinde
kayıp kaçağı önlüyor ve sayaç okumadaki zorlukları ortadan kalkıyoruz. Sayaçların, okuma sürelerini en
aza indirerek SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılabiliyoruz. 1 ila
1000 arası sayacın, 3 ila 8 dakika arasında okunmasına fırsat
veren sistem sayesinde; zamandan tasarruf sağlıyor,
işgücü verimliliği artıyoruz.
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HAŞEREYLE MÜCADELEDE
ZİHA DÖNEMİ

48

AKILLI DURAKLAR
DEVREYE ALINDI
Vatandaşlarımıza, toplu ulaşımda konforlu bir hizmet sunabilmek amacıyla akıllı duraklarımızı devreye
aldık. İnternet hizmeti olan, kameralı, camekânlı, klimalı, LED aydınlatmalı ve otomatik el sensörlü akıllı
modüler duraklar sayesinde vatandaşlarımız, otobüslerini güvenli bir şekilde bekliyorlar.
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İnsan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanlarda, Zirai
Drone (ZİHA) ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek haşereyle mücadele faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.
Bu sayede araçlarımızın ve personelimizin ulaşamadığı bölgelerde; havadan larvasitlerle yaptığımız
mücadele ile sivrisinek larvalarını kaynağında yok ediliyoruz.
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ŞOFÖR ESNAFINA
KOLAYLIK
Şoför esnafının yanında olmaya ve işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. İl genelinde; servis, taksi,
yük taşımacılığı ve toplu taşıma faaliyeti yürüten şoförlerin, kuruma gelmeden işlemlerini online olarak
yapabilmesine imkan sağlayacak Ulaşım Başvuru Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Kuracağımız sistem
sayesinde ilçelerde yaşayan şoförler, merkeze gelmeden
işlemlerini kolaylıkla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlarımızın; otobüs beklerken ya da seyahat ederken daha keyifli ve kaliteli vakit geçirmelerini
sağlayacak “Beni Oku” projesini hayata geçirdik. Online ortamda kitap okuma fırsatı sunan uygulama;
duraklarda ve otobüs içerisinde bulunan “Beni Oku” yazılı kare kodun telefona okutulmasıyla açılıyor.
Vatandaşlarımız; ‘Şiir Oku’, ‘Hikâye Oku’, ‘Bunları Biliyor Muydunuz?’ kategorileri arasından okumak istediği
başlığı seçerek uygulamada bulunan içeriklere ulaşabiliyorlar.
50
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OTOBÜS BEKLEMEK HİÇ BU
KADAR KEYİFLİ OLMAMIŞTI
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GENÇLİĞİ

52

LAZIM

GENÇLİK ÇALIŞMALARINA
ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ
Dünyaya örnek olacak işlere imza atarak sürdürülebilir ve güvenli kentleşme alanındaki hedeflere
ulaşabilmek için gençlik çalışmalarına özel önem veriyoruz. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği
içinde Balıkesir’in yerel imkânlarını da verimli bir şekilde kullanarak gençlik çalışmalarını en üst düzeye
çıkarmak amacıyla “Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli Projesi”ni hayata geçirdik.
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TÜRKİYE’YE
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PROJELERİMİZ
ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
Gençlere ve spora yaptığı yatırımlarla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in Yardımcısı ve UN
Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından 5. Etnospor Forumu’nda 45 ülkeden 140 üst düzey
katılımcıya örnek gösterilen Başkanımız Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden de
hayata geçirdiği gençlik projeleri dolayısıyla iki kez ödül aldı.

Gençlerimizin, kariyer hayatlarını doğru yönlendirebilmelerini sağlamak amacıyla “Girişimcilik ve Kariyer
Zirvesi” düzenleyerek girişimcilik konusunda alanında uzman kişilerle bir araya getiriyoruz. “Ontalks” adı
altında; teknolojiden girişimciliğe, Metaverse dünyasından yapay zekâya, spor dünyasında kariyerden
tarım girişimine kadar alanında uzman konuşmacıları gençlerimizle buluşturduk.

54
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GENÇLERİ
GİRİŞİMCİLERLE
BULUŞTURUYORUZ
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ULUSLARARASI FAALİYETLER
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
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GENÇLER KALİTELİ
ZAMAN GEÇİRECEKLER
Plevne Mahallesi’ne yapımını tamamladığımız gençlik merkezimiz ismiyle, Hasan Basri Çantay’ın anısını
yaşatacak. Kısa zamanda faaliyete alacağımız 5 bin 880 metrekarelik bir alana kurduğumuz gençlik
merkezinde aynı anda 125 kişi faydalanabilecek. Merkezin içerisinde; toplantı ve söyleşi salonu, okuma ve
internet salonu, kafeterya ile teras bulunuyor. Gençler bu alanlarda; sosyalleşebilecek, ders çalışabilecek
ve kaliteli zaman geçirebilecekler.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığı ile Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle yapımını gerçekleştirdiğimiz
Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler’in
75. yılı anısını yaşatan merkezde gençlerimiz; liderlik, girişimcilik, katılımcılık, gönüllülük temalarında
uluslararası faaliyetler gerçekleştiriyor.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
ESPOR MERKEZİ
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TAM DONANIMLI
SPOR KOMPLEKSİ
44 yıldır Balıkesirlilere hizmet veren Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerini sil baştan yenileyerek tam donanımlı
bir spor kompleksi haline getiriyoruz. Her ayrıntısını özenle düşünerek planladığımız kompleks, 28 bin 900
metrekaresi yeşil alan olmak üzere 128 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. Kompleks; futbol sahalarından
güreş antrenman sahasına, açık ve kapalı tenis kortlarından basketbol sahalarına, hentbol ve voleybol
sahalarından macera parkına kadar her detayı bünyesinde barındıracak.
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Gençlerin; espor, sosyal medya vb. dijital altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine eğitim ve pratik
çalışmalar yapabilecekleri “Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi”ni inşasına başladık. İçerisinde Türkiye’nin en
büyük ve en kapsamlı Espor Merkezi’nin yer alacağı projeyle bir yandan gençlerimize kendilerini geliştirme
olanakları sunarken diğer yandan da uluslararası etkileşimlerini artırmalarına katkı sağlayacağız.
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SAKARYA’YA YAKIŞTI

60

100 BİN ESERLİK
MİLLET KÜTÜPHANESİ
Çamlık Millet Bahçesi’nde oluşturduğumuz Millet Kütüphanesi, hizmete açıldı. Dünyanın dört bir yanından
derlenen 100 binden fazla kitabın bulunduğu kütüphane hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin geleceğine
ışık tutacak. Kültür ve sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlanan Millet Kütüphanesi,
gençlerin yeni buluşma noktası haline geldi.
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Sakarya İlkokulu’nu çocuklarımızın güvenliği için deprem riskine karşı yeniledik. Depreme dayanıklı,
modern ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak inşa ettiğimiz
Sakarya İlkokulu’nda öğrenciler eğitim hayatına başladı. 4 bin 26 metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz
okulun bahçesini çocukların keyifli vakit geçirip spor yapabilecekleri şekilde yüzde 80’lik kısmını açık alan
olarak planladık.

61

EĞLENEREK
ÖĞRENECEKLER
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BİLİM TIR’I
YOLLARDA
“Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi kapsamında 8-15 yaş aralığındaki çocuklarımıza;
bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere birçok eğitimin verildiği Bilim TIR’ımız
yollarda. Gençlerimizin geleceğe daha teknolojik donanımlarla hazırlanmaları, çağın gelişen ihtiyaçlarına
cevap veren ve yeteneklerinin farkına vararak geliştirmek için çalışan bireyler haline gelmeleri amacıyla
hazırlanan proje, 10 ilçede sürüyor.
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Trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle, 10 bin 36 metrekare alan üzerine Çocuk Trafik
Eğitim Parkı inşa ettik. Okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerinin trafik eğitmenleri eşliğinde akülü araçlar
kullanarak trafik kurallarını eğlenirken öğreneceği parkta, minyatür bir şehir canlandırdık. Gelecekteki
trafik sorunlarının erkenden azaltılması amacıyla tasarladığımız parkta; eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya
yolu ile çocuk oyun alanı da yer alıyor.
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ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ
KAYIT ALTINA ALIYORUZ
Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir’imizin; ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına
almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “50 Peynirli
Şehir Balıkesir” ile başlayan kitap yolculuğumuz “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile devam etti ve üçlemenin, ikinci
kitabını tamamladık. Çalışmaları süren, içeriğinde; şehrimizin zengin ekmek çeşitlerinin yapılış
yöntemlerinin ve hikâyelerinin yer alacağı ekmek kitabı ile de üçlemeyi tamamlayacağız.
Şehrin kadim geçmişinden bu güne geleneksel yöntemlerle yapılan; peynir, zeytin ve
ekmek çeşitlerini kayıt alan yazarlarımız Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte
hazırladığımız kitap serisi, alanında literatüre önemli katkılar sağlayacak.
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GASTRONOMİ
ŞEHRİ
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BALIKESİR’İN
GASTRONOMİ
DEĞERİNİ ÖN PLANA
ÇIKARIYORUZ
Şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal
kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere
sahip çıkıyoruz. Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir’in gastronomi
değerlerinin ön plana çıkması ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleştiren
Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden
elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapıyoruz. Bu
kapsamda; Dünya Miras Listesinde bulunan Kepsut Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri, Balıkesir Manda
Kaymağı, Seferberlik Çöreği, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı, Ayvalık Kirli Hanım Peyniri ve Balıkesir
Kokorecine, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınması için gerekli çalışmaları başlattık.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Ticaret Odası
paydaşlığında “Ulusal Gastronomi Şehri” unvanı almaya hak kazanan
Balıkesir’in, gastronomi yolcuğuna büyük katkılar sunacak “Balıkesir
Gastronomi Atlası” ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan iş
birliği protokolü kapsamında hazırlandı. Balıkesir’in tüm ilçelerini kapsayan
yerel lezzetleri ile birlikte turistik değerlerini de içeren bir seyahatname
şeklinde hazırlanan kitap; Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve
Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor. Balıkesir’i ziyaret
edecek kişiler için rehber olma özelliği taşıyacak bu atlas içerisinde;
ilçeler bazında coğrafi işaretli ürünler, yöresel yemekler ve ziyaret
edilmesi gereken mekânlara yer verildi. Çalışma sayesinde, Balıkesir’in
değerleri tek kaynakta seyahat severlerin beğenisine sunuluyor.
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BALIKESİR GASTRONOMİ
ATLASI HAZIRLANDI
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Balıkesir Kahvaltısı içeriğinde
yer alan ürünler şöyle;

68

BALIKESİR KAHVALTISI
MARKALAŞIYOR
Balıkesir’in ürün çeşitliliği ile çok kültürlülüğünün bir yansıması olan özgün ve zengin mutfağının tüm dünyaya
duyurulması için şehrin dinamikleri bir araya gelerek Balıkesir’e has özellik gösteren ürünleri tanıtıyor.Balıkesir
Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsasının ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliği içinde yürütülen “Gastronomi Şehri Balıkesir” projesi kapsamında,
zengin içeriğiyle şehre özgü kahvaltılık ürünler “Balıkesir Kahvaltısı” çatısı altında markalaşıyor. Balıkesir
Kahvaltısı’nın Telif Hakları alarak kurumsal kimlik oluşturulmasını sağlayacağız.
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3 Sütlü Balıkesir Beyaz Peyniri, 3 Sütlü Balıkesir Tulumu, Manyas Kelle Peyniri, Sahanda Ayvalık Saganaki
Peyniri, Cevizli, Kekikli, Acı Biberli, Damla Sakızlı peynirler, Keçi Topak Peyniri, Gömeç Kirli Hanım Peyniri,
Ayvalık Kırma, Edremit Yeşil Çizik, Edremit Siyah Çevirme zeytinleri, erken hasat, soğuk sıkım en fazla 0,5 asitli
kusursuz zeytinyağı, Karakovan Petek Balı, Kaymak Loruyla servis edilen Karadut Reçeli, acı biber, mandalina,
zeytin reçelleri, sahanda yumurta veya sızma zeytinyağlı haşlanmış yumurta, sıcak Ekşi Mayalı Köy Ekmeği,
Balıkesir Lokması, Havran Yağlı Pidesi, Susamlı Patates, Akdeniz Ekmeği, Mihaliç Peynirli Seferberlik Çöreği,
Fakir Sucuğu, Balya Tereyağı, Manda Kaymağı, Soka, Cevizli Salçalı Kahvaltılık Sos, Mevsimlik Söğüş Tabağı,
Zeytin Yapraklı Kekikli Çay, Kasap Sucuğu, Yumurtalı Kavurma, Bigadiç Baş Helvasıyla servis edilen Itır Otlu/
Mercanköşklü Türk Kahvesi.
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SAHİLLERİMİZİ
YENİDEN TASARLIYORUZ
Kıyılarımızı, vatandaşların aktif kullanımıyla canlanan birer sosyal yaşam alanı olarak yeniden tasarlıyoruz.
Gömeç Derkent Sahili’nin 8 bin 120 metrekaresinde bisiklet ve yaya yolları, çocuk oyun ve spor alanları
oluşturarak bölge sakinlerinin kullanımına açtık. Ayrıca bölgede yeşil oranını da yeni eklenen ağaçlar ve
bitkilerle artırdık. Amacımız; Balıkesir’in turizm kenti kimliğini, kıyı şeridini ön plana çıkararak güçlendirmek.
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TURİZMİ
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EDREMİT’E ÇOK YAKIŞTI
Körfez bölgesini adeta sil baştan yapılandırıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, modern
kent mobilyalarından bitki örtüsüne kadar yenilenen Altınkum ve Güre sahil bandını; hem gecesiyle hem
gündüzüyle Edremit’e yakışır hale getirdik. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bölgede yaptığımız çalışmalarla,
turizme önemli katkılar sunuyoruz.

Avşa Adası Yiğitler Mahallesi kıyı şeridinde gerçekleştirdiğimiz düzenleme çalışmalarıyla bölgeyi; daha
kullanışlı, estetik ve modern bir görünüme kavuşturduk. 10 bin 507 metrekare alanda 5 bin 150 metrekare
sert zemin kullanıp, yürüyüş yolu oluşturarak bölgeyi; halı sahadan oyun gruplarına, fitness aletlerinden
modern kent mobilyalarına, yeşil alanlardan aydınlatmalara kadar cazibesi yüksek bir hale dönüştürdük.
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MODERN BİR GÖRÜNÜME
KAVUŞTURDUK
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YAĞCILAR SAHİLİ
MÜKEMMEL OLACAK
Altınoluk Yağcılar Sahili’ni, baştan aşağıya yeniliyoruz. 18 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz
çalışmalarla sahil bandı; yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, modern kent mobilyalarından bitki
örtüsüne kadar mükemmel bir görünüme kavuşacak. Ayrıca; 75 palmiye ağacı, 97 oya ağacı ve 7 bin 900
bitkinin dikimini yaparak bin 500 metrekare daha yeşil alan kazandıracağız.

Erdek’in; turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak
amacıyla; Tatlısu Büyükbakraç ve Küçükbakraç Sahilleriyle, Narlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz sahil
düzenleme çalışmalarının ardından; Ocaklar, İlhan ve Karşıyaka Sahillerinde de çalışmalarımızı hızlı bir
şekilde sürdürüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, sil baştan yenilenmiş olacak.
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ERDEK’E,
BÜYÜKŞEHİR DOKUNUŞU
75

KIYILARIMIZDA
36 MAVİ BAYRAK
DALGALANIYOR
Sahillerde gerçekleştirdiğimiz; yenileme, temizlik, onarım ve rehabilite çalışmaları sayesinde dünyanın en
seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olan Mavi Bayrak sayımızı 31’den 36’ya çıkardık. Mavi Bayrak alma
potansiyeline sahip plajlarımızın sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şehrimize sualtı müzesi kazandırmak için ilk adımı attık. Gömeç Gemi Yatağı Koyu’nda yapacağımız
“İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi” Balıkesir’in; tarihi ve kültürel zenginliğini Marmara Adası mermerlerinden
yapılan heykellerle anlatacak. Tamamlandığında yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı
bir yolculuğa çıkaracak projeyi; Gömeç, Marmara, Burhaniye Belediyeleri ile Güney Marmara Kalkınma
Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. Sualtı
müzesinin yanı sıra; belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile sualtı dünyasının çeşitlenmesini ve
sürdürülebilirliğini sağlayacağız.
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SUALTI MÜZESİ İÇİN
İLK ADIMI ATTIK

77

KAZDAĞLARI’NA
CAM SEYİR TERASI

2019-2022

Edremit Körfezi, Ayvalık adaları ve çevresinde dağılım gösteren kırmızı mercanların; biyoçeşitliliklerinin
tespiti, korunması, sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedefiyle “Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı
Mercanlar” projesini hayata geçirdik. Edremit Körfezi ve Ayvalık’ın bu alandaki yerini korumak ve mercanların
sürekliliğini sağlamak amacıyla bulunduğu koordinatları haritalara işleyerek koruma altına aldık.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Şehrimizde turizmi 12 aya yayacak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda; Kazdağları’nın 836 rakımlı Şahinderesi
Kanyonu’na, doğal dokusuna uygun bir cam seyir terası inşa ettik. Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde bölgeye kazandırdığımız seyir
terası, ziyaretçilerine Kazdağları’nın muhteşem güzelliklerini sunuyor. Hedefimiz, bölgedeki turist hareketliliğini
artırarak şehrimizi dünyaya tanıtmak.

EDREMİT KÖRFEZİ’NİN
SAKLI HAZİNESİ:
KIRMIZI MERCANLAR
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T

Ekinil Evi Restorasyonu

TARİHİ YAPILAR
AYAĞA KALKIYOR
Her detayında bir yaşam deneyimi barındıran tarihi yapıları, restore ederek gün yüzüne çıkarıyor ve şehre
kazandırıyoruz. Estetik değerlerini koruyarak modern hayatın gereksinimleri doğrultusunda titizlikle restore
ettiğimiz tarihi yapıları; bulundukları bölgenin ihtiyaçları ve halkın talepleri doğrultusunda kullanıma
açıyoruz. Şehrin birçok noktasında tarihi ve kültürel mirasın korunması konusunda yatırım ve projelerimiz
devam ediyor.
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Edremit Kaymakamlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Edremit Belediyesi iş birliğiyle başladığımız
“Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi” kapsamında
35 binada restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Edremit’in eski evlerinin yeniden hayat bulacağı proje
sayesinde bölge; tarihi ve kültürel yapısı ile yeni bir çekim merkezi olacak.
82
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TARİHİ EDREMİT EVLERİNİ
GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ
83

SAAT KULESİ
ZAMANA TANIKLIK ETMEYE
DEVAM EDECEK

84

SU MİMARİSİNİN
ÖNEMLİ ÖRNEKLERİNDEN
Altıeylül İlçesi Hacı İlbey Mahallesi’nde yer alan su mimarisinin önemli örneklerinden tarihi Şadırvanı restore
ettik. Planı, yapı elemanları ve cephe özelliklerini ortaya çıkararak yapıya ait süsleme üslupları koruyup,
gelecek nesillere orijinal haliyle aktarılmasını sağladık.
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1828 yılında inşa edilen ancak 1898 yılında depremde yıkılan tarihi Saat Kulesi,
şehrin simgelerinden kabul edildiği için 1901 yılında yeniden yapıldı.
Saat Kulesi’nin o günkü halini korumak ve Balıkesir’de zamana
tanıklık etmeye devam etmesini sağlamak amacıyla
restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizin en
önemli tarihi yapıları arasında gösterilen Saat
Kulesi, Balıkesir’de zamana tanıklık etmeye
devam edecek.
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TESCİLLİ ÇEŞMELER
HAYAT BULUYOR
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BALIKESİR’E
‘METİN SÖZEN BÜYÜK
ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDIRDIK
Tarihi yapılara gösterdiğimiz hassasiyet ve şehrin kültürel kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Metin Sözen Büyük Ödülü’ne layık görüldük.
2019 yılı Nisan ayından bu yana; 49 yapının restorasyon veya tadilat işlerini tamamladık, 44 yapıda da
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle, hem atıl durumda bekleyen yapıları turizme kazandırıyor hem de
yapıların bulunduğu bölgelerin fiziksel ve kültürel özelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlıyoruz.
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Zamanında birer hayat kaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen,
yapıldıkları döneme tanıklık etmeleri ve mimarisinin özelliklerini yansıtmalarıyla şehrin somut kültürel
miraslarından olan tarihi tescilli çeşmelerimiz yaptığımız restorasyon ve restitüsyon çalışmalarıyla yeniden
hayat buluyor.
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Sanatın On Hali

Odak Balıkesir

BALIKESİR’İN KÜLTÜR SANAT
ENVANTERİ GÜÇLENİYOR
Yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi ile sanatçılara, zanaatkârlara ilham olan şehrimizin; kent kimliğini
ve sanatsal birikimini gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu
doğrultuda düzenlediğimiz yarışmalarla hem şehrimizin adını duyuruyor hem de kültür sanat envanterine
önemli katkılar sunuyoruz.
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SANATI

89

SANATIN ON HALİ
Tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapan Balıkesir’in; tarihi ve kültürel mirası, halk
kültürüne ve ortaya çıkarmış oldukları ürünlere de yansıyarak zengin bir miras oluşturdu. Biz de bu mirasa
sahip çıkmak ve Balıkesir’in hikâyesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla “Sanatın On Hali-Geleneksel Türk
Sanatları” yarışmasını düzenleyerek geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlıyoruz.

Balıkesir’in; tarihini, kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü ve kimliğini yansıtan geleneksel değerlerden
ilham alınarak özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla, sürdürülebilir ve çevreci ürünlerin üretilmesini
sağlamak amacıyla “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” yarışmasını hayata geçirdik. Geleneksel motiflerin çağdaş
eserlere dönüştüğü yarışma; kentin kimliğinin ve sanatsal birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına önemli
katkılar sunarak el sanatları alanında da özgün fikirlerin ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını
sağlıyor.
90
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TASARIMLA
BALIKESİR’İ ANLAT

91

TİYATRO VE KONSERLER

92

ODAK BALIKESİR
Şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmak
amacıyla ilkini düzenlediğimiz “Odak Balıkesir” adlı fotoğraf yarışması kapsamında; odağın Balıkesir
olduğu, şehrin güzelliklerini, kültürünü, tarihini, tarımını ve günlük yaşamını konu edinen birbirinden güzel
ve yaratıcı fotoğraf kareleri ortaya çıkardık. Yarışmaya katılmak isteyen yüzlerce fotoğrafçının; Balıkesir’e
gelerek şehri fotoğraflamasıyla, zengin bir Balıkesir fotoğraf arşivi oluşturulmasına katkı sağladık.
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Kültür ve sanat etkinliklerini hız kesmeden devam ettiriyoruz. Devlet Tiyatrolarının oyunlarını izlemek amacıyla
başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşlarımıza; kendi şehirlerinde de bu imkânı sunuyor, Devlet
Tiyatrolarının sevilen oyunlarını şehrimize getirerek Balıkesirli tiyatroseverlerle buluşturuyoruz. Ayrıca, sevilen
sanatçıları da şehrimize getirerek, vatandaşlarımızla muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konserlerde bir
araya getiriyoruz.
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MÜZİĞİN KALBİ BALIKESİR
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BALMEK İLE HOBİLER
MESLEĞE DÖNÜŞÜYOR
Meslek Edindirme Kurslarımızla (BALMEK), kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımıza istihdam
olanağı sağlamaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimizin hobilerini mesleğe dönüştürerek aile ekonomisine
katkı sunmalarına imkân sağlıyor; giysi dikiminden Balıkesir Pullusu’na, kırkyamadan tel kırmaya, çeyiz
ürünlerinden seramiğe kadar birçok alanda kurslar açıyoruz.
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Konservatuvarımızda; büyük-küçük her yaştan kursiyere koro ve enstrüman eğitimleri veriyoruz. Gitar, şan,
piyano, keman, bağlama, ney, kaval, yan flüt, ut, ritimsaz, konservatuvar ve müzik öğretmenliği bölümü
kursu olmak üzere 11 kursumuz ve 22 kişilik bir bando topluluğumuz bulunuyor. Ayrıca; Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği, Türk Tasavvuf Müziği ve çocuk koro çalışmaları gerçekleştirerek merkez ve ilçelerde de
konserler düzenliyoruz.
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KENT KONSEYİ
PROJE ÜRETMEYE
DEVAM EDİYOR
Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, katılım kültürünün oluşturulması ve çözümde ortaklık ilkelerinin hayata
geçirilmesi amacıyla kurduğumuz Balıkesir Kent Konseyi, şehir adına söyleyecek sözü olan vatandaşlarımızın
desteğiyle her geçen gün daha da güçleniyor. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği çok sayıda
çalıştay ve organizasyonla şehrin karar alma mekanizmalarıyla aynı masalara oturan kent konseyi üyeleri,
Balıkesir için çalışmaya ve proje üretmeye devam ediyor.
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YENİLİKÇİ BELEDİYECİLİK
ANLAYIŞI: NE10
NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezimizi; şehre yönelik hizmetlerde vatandaşlarımızın
değişen taleplerini karşılamak üzere kurduk. “Yenilikçi Belediyecilik Yaklaşımını” esas alan NE10’da sürekli
geliştirebilen, bilgi ve uzmanlığa dayalı bir hizmet perspektifi ile faaliyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın
şehre yönelik mevcut ihtiyaçlarını, zamanın ruhuna uygun bir yaklaşımla ele alarak şehrin ihtiyaçlarına
yenilikçi teknoloji ve veriye dayalı öngörülerleçözümler üretiyoruz.

Tüm Balıkesir’i kucaklayan özgün içeriklerin yer aldığı “Senin Hikâyen Senin Kanalın” sloganıyla yayın
hayatına devam eden BBB TV, takipçi sayısını her geçen gün artırıyor. Tarafsız yayıncılık politikasıyla, kısa
sürede her kesimin dikkatini çekmeyi başaran ve heyecanla beklenen sıcak içerikleriyle kendi kitlesini
yaratan BBB TV, 20 ilçeden milyonlarca görüntüleme alıyor.
98

2019-2022

‘SENİN HİKÂYEN
SENİN KANALIN’
99

BALIKESİR İTFAİYESİ
HER YERDE

Balık2e2sir3’in

Şehircilik alanının Oscar’ı olarak adlandırılan Golden City Awards’ta; il içi ve dışında
gerçekleştirdiğimiz itfaiye olaylara müdahale ve koordinasyon çalışmalarımız
dolayısıyla “Afet ve Acil Durum Yönetimi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi
Ödülü”ne layık görüldük. Şehrimizde müdahale ettiğimiz olayların yanı
sıra; İzmir depremi, Çanakkale’de yaşanan gemi yangını, Muğla’da
yaşanan orman yangınları ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinde
gösterdiğimiz etkin ve hızlı çalışma, üstün performans beraberinde
takdir ve ödül getirdi.

DOSTLUĞU
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SAĞLIKLA YAŞ ALIYORLAR

102

ADEM’DEN ÜCRETSİZ
OLARAK YARARLANABİLİRSİNİZ
Sağlıklı iletişim yöntemlerini ve aile bireylerinin problem çözme becerilerini geliştirmek, ailelerin var olan
durumlarına katkı sağlamak ve hâlihazırdaki yapısını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezlerimiz
(ADEM) uzman kadrosuyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. “Sağlıklı toplumun temeli,
sağlıklı aile ile sağlanır.” anlayışından yola çıkarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ADEM’de; bireysel
psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen terapileri danışmanlığı hizmetleri veriliyor. İletişim
Merkezimizden başvuru yapan tüm vatandaşlarımız, ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
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Sağlıklı iletişim yöntemlerini ve aile bireylerinin problem çözme becerilerini geliştirmek, ailelerin var olan
durumlarına katkı sağlamak ve hâlihazırdaki yapısını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezlerimiz
(ADEM) uzman kadrosuyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. “Sağlıklı toplumun temeli,
sağlıklı aile ile sağlanır.” anlayışından yola çıkarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ADEM’de; bireysel
psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen terapileri danışmanlığı hizmetleri veriliyor. İletişim
Merkezimizden başvuru yapan tüm vatandaşlarımız, ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
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CAN DOSTLARIMIZ
BİZE EMANET
Türkiye’nin en modern ve en donanımlı merkezlerinden olan İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezimiz ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’mizde; sahipsiz, kötü muamele görmüş
can dostlarımızın modern koşullarda, sevgiyle yaşamlarını sürdürebilmelerine imkân sunuyoruz.İçerisinde;
ameliyathane, röntgen ve laboratuvar gibi teknik imkânların da bulunduğu ülke genelinde örnek tesislerden
olan sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerimiz can dostlarımız için 7 gün 24 saat
görev yapıyor.

Her canlının birlikte, rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir şehir inşa etmek için gayret ediyoruz.
Türkiye’nin en modern ve en donanımlı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerine sahip olan
şehrimizde, devreye aldığımız VETBÜS ile sokaktaki canlarımıza mobil klinik hizmeti veriyoruz. Hayvanların
tetkik ve tedavilerini yapan veteriner ve uzmanların bulunduğu VETBÜS ile 20 ilçeyi karış karış gezerek sokak
hayvanlarına kapsamlı sağlık taraması yapıyoruz.
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