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Kıymetli Hemşehrilerim,  
Öncelikle tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemiz ve şehrimiz için güzellikler ve başarılarla dolu    

geçmesini diliyorum. 
Geride bıraktığımız 2022 yılında şehrimizde birçok yatırım ve hizmeti siz değerli hemşehrilerimizle buluşturduk. İnsanı, 

doğayı ve şehrimizde barınan her canlıyı önceleyerek ülkemize ve dünyaya örnek olacak projelere imza atıyoruz. 
26 yıl aradan sonra ülkemizde gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü’ne şehrimizde ev sahipliği yapmanın gurunu 
yaşadık. 110 ülkeden 200’ün üzerinde katılımın sağlandığı etkinliklerimiz, bu ülkelerde 7 farklı dilde canlı olarak 

yayınlandı. Habitat Günü kapsamında insan yerleşimleri konusunda adil bir kent olan şehrimizde ürettiğimiz sıfır atık 
projelerimizitüm dünyaya duyurduk.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdek’e geçiş güzergâhında yer alan ve Marmara Denizi’nde en 
büyük ikinci limanı barındıran bu nedenle her geçen gün trafik yoğunluğunda artışın meydana geldiği Bandırma’da bu 

sorunu ortadan kaldıran Bandırma Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışınıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile 
birlikte gerçekleştirdik. 

 Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda su tarifelerine zam değil indirim uygulayarak 
vatandaşlarımıza; 1 kademe tüketimde %10, 2. ve 3. Kademe tüketimde % 30 indirim uyguladık. Ayrıca öğrenci belgesiyle 
BASKİ’ye başvuran üniversiteli gençlerimize yüzde 50, sosyal yardım alarak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza da %20 

indirim uygulayarak Türkiye’ye örnek olan bir karara imza attık.
 Bilinçsiz beslemenin ve sokak hayvanlarının sağlık sorunlarının önüne geçmek, daha fazla sokak hayvanına 

vatandaşlarımızın desteğiyle ulaşabilmek, doğru geri bildirimler alarak can dostlarımızın refahını sürdürebilir bir şekilde 
sağlamak amacıyla “Pati Kart” projemizi uygulamaya aldık. Proje kapsamında gönüllü vatandaşlarımıza son 3 ayda düzenli 

aralıklarla 10 bin kilogram mama desteği sağladık. 
Balıkesir’in her yerindeki kadim şehircilik anlayışını, tarihin ve medeniyetin tüm unsurlarını ortaya çıkarmak amacıyla 

restorasyon çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şehrimizin sembol yapılarını geleceğe kazandırıyoruz.  
Şehrimizin; yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal 

kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkarak 
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınması kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

2023 yılında da her yıl olduğu gibi şehrimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak tüm unsurlarıyla öne çıkaracak 
adımlar atıyor, Balıkesir’i ülkemiz ve dünyada örnek gösterilen bir şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya 

koyuyoruz. Tekrardan yeni yılınızı tüm kalbimle kutluyorum.
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110 ülkeden; 200’ün üzerinde belediye 
başkanı, üst düzey yönetici ve Birleş-
miş Milletler temsilci, Dünya Habitat 
Günü dolayısıyla Balıkesir’de toplan-
dı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı himayelerinde Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Habitat Toplantısı’n-
da, dünyanın dört bir yanından gelen 
katılımcılar, tüm insanların en temel 
hakkı olan barınma konusunda yap-
tıkları çalışmaları ve tüm yerleşimler-
de bu hakkın elde edilmesi konusun-
da yaşanan eksiklikleri gidermek için 
ürettikleri projeleri konuştular. Birleş-
miş Milletlerin en önemli etkinliklerin-
den biri olan Habitat Günü’nün, 26 yıl 
önce İstanbul’da yapılmasının ardın-
dan bu yıl Balıkesir’de yapılması, hem 
Türkiye’nin hem de Balıkesir’in ürettiği 
projelerin dünyaca kabul gördüğü ve 
örnek alındığı anlamını taşıyor. İnsan 
yerleşimleri konusunda adil bir kent 
olan Balıkesir, ürettiği sıfır atık proje-
lerini Habitat Günü kapsamında tüm 
dünyaya duyuruyor. 

“HABITAT, O GENCİN BUGÜNE
TAŞIDIĞI HEYECAN”
Her canlıya ve yaşam ortamlarına duy-
dukları sonsuz saygı ile burada toplan-
dıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Habi-
tat kelimesini ilk kez 1996 yılında he-
nüz genç bir üniversite öğrencisiyken 
duyduğunu söyledi. 1996 yılında İstan-
bul’da şu anki Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir beledi-
ye başkanlığında gerçekleştirilen Ha-
bitat-2 Konferansı’nın kendisine; ya-
şadığı şehre, insana ve pek çok şeye 
dair bir farkındalık kazandırdığını ifade 
eden Başkan Yılmaz “Orada demiştim 

ki bu başkanla yol arkadaşlığı yapılır, 
ekibinde çalışılır. Allah bana Cumhur-
başkanımızla yol arkadaşlığı yapmayı 
nasip etti. Bu farkındalık bir gün bu 
önemli buluşmayı memleketim Balıke-
sir’de yapabilme hayalini kurdurtmuş-
tu o günlerde bana. İşte o gün geldi. 
Burada Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak sizlere seslenirken,o 
yıllarda Habitat’ı ilk kez duyan bir gen-
cin bugüne taşıdığı heyecan, inanç ve 
gururla sizlere seslendiğimi ve bundan 
büyük bir mutluluk duyduğumu sizler-
le paylaşmak isterim.” dedi. 

“BALIKESİR’DE SIFIR ATIK
PROJELERİ ÜRETİYORUZ”
Habitat’ın bu yıl ki teması olan “Hiç 
Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırak-
ma” çağrısıyla şehirlerde popülas-
yonun büyük bir kısmının yaşamaya 
başladığı artan eşitsizlik ve ekonomik 
zorluklar konusunda çözümler ara-
yacaklarını dile getiren Başkan Yücel 
Yılmaz “Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş 
Milletler Toplantılarına her gittiğinde el 
ele tutuşalım adil olalım, güzel bir dün-
ya olsun, dünya 5’ten büyüktür diyor.  
Biz, çevre konusunda UN-Habitat ile 
birlikte birçok çalışma yapıyoruz. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığımızın bize verdiği destekle, Emine 
Erdoğan Hanımefendinin Sıfır Atık 
projesi kapsamında şehrimizin tüm 
kurumlarında, özel sektörde ve so-
kaklarımızda belirtilen kurallara riayet 
ederek sıfır atığa geçiyoruz. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi olarak Sıfır Atık 
projesi geliştiriyoruz. Bu çalışmala-
rın yanı sıra insanların ürettiği atıkları 
enerjiye dönüştürüyoruz. 52 adamız 
var ve bunun 6’sında insan yerleşimi 
bulunuyor. Bu adalarımızdan bir tane-

sini Sıfır Atık Adası haline getirdik. Bu 
projemizle Maimunah Hanımın ödülle-
rinden birine talibiz. Bunları yaparken 
de hep birlikte yapıyoruz. Balıkesir 
Kent Konseyimiz ile siyasilerimizle po-
litikalar üreterek bunları sonuca ulaş-
tırmayı hedefliyoruz. Dünyayla enteg-
re olmaya çalışan bir şehiriz. Şehrimize 
kazandırdığımız Birleşmiş Milletler 
75. Yıl Gençlik Merkezi kurduğumuz 
evrensel iş birlikleri neticesinde ger-
çekleşti. Yine Birleşmiş 

“Hiç Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırakma” temasıyla gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü 
kapsamında tüm dünyanın gözü Balıkesir’deydi. 110 ülkeden 200’ün üzerinde katılımın sağlandığı 

Habitat Günü etkinlikleri, bu ülkelerde 7 farklı dilde canlı olarak yayınlandı.  

DÜNYANIN GÖZÜ
BALIKESİR’DEYDİ 

6

EK
İM

 -
 K

A
SI

M
 -

 A
R

A
LI

K 
 2

02
2



Milletler ile birlikte Dünya Çevre Du-
rum Merkezi Projesini sürdürüyoruz. 
Şehrimizde Gençlik Modelini Birleşmiş 
Milletler ile birlikte uyguluyoruz. Şeh-
rimizin 2 büyük caddesini “Sıfır Atık 
Caddesi” haline getirdik.” dedi.  

“DAHA ADİL BİR DÜNYADA
YAŞAMAK İSTİYORUZ”
Daha yeşil bir dünyada ve adil koşul-
larda yaşamayı istediklerini vurgula-
yan Başkan Yılmaz “Dünya Habitat 
Günü kapsamında gerçekleştirilecek 
etkinliklerin tamamının, tartışma ve 
kampanyaların, iklim değişikliği, çev-
re koruma ve şehircilik konularında 
farkındalığı artıracağına yürekten 
inanıyor, Dünya Habitat Günü’nün in-
sanlığın tamamına hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Habitat’ın Balıke-
sir’de gerçekleşmesine vesile olan 
Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanıme-
fendiye, Bakanımız Sayın Murat Ku-
rum’a, bizleri yalnız bırakmayan Dünya 
Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Bilal Erdoğan’a, Birleşmiş Milletler Ha-
bitat İcra Direktörü Sayın Maimunah 
Mohd Sherif’e ve bizlerle birlikte ol-
mak için dünyanın dört bir 

yanından gelen misafirlerimize teşek-
kür ediyorum.” diye konuştu. 

“GELENEKLERİMİZİ
SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”
İstanbul’un 1996 yılında Habitat Kon-
feransı’na ev sahipliği yaptığını hatırla-
tan Dünya Etnospor Konfederasyonu 
Başkanı Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:
“Habitat İstanbul’dan 26 sene sonra 
şehirler olarak benzer zorluklarla karşı 
karşıyayız. Göçebelik kültüründe do-
ğayla birlikte var oluş vardır, doğayla 
uyum içerisinde yaşamak vardır. Gö-
çebelik kültürünü de onurlandırma-
mız gerekiyor. Kentleşmiş dünyada, 
göçebe kültürünü sürdürebilirsek do-
ğayla uyum içerisinde yaşayabiliriz. 
Etnospor Konfederasyonu olarak ge-
leneklerimizi canlandırmaya çalışıyo-
ruz. Çünkü kültürel çoğulculuğun öne-
mine inanıyoruz. Şu an bir Batı Kültürü, 
medya araçları vasıtasıyla dünyayı 
domine ediyor. Biz de aslında aynı be-
lirli hayvan türlerini, bitkileri korumaya 
çalıştığımız gibi kültürlerimizi de koru-
malıyız. Sadece; futbol, basketbol sa-
hasına değil ge-

leneksel spor alanlarına da ihtiyacımız 
var sokaklarımızda. Geleneksel spor-
ları Habitat gündemine dâhil eden 
Sayın Meymune Hanıma diyalog ve iş 
birliği için teşekkür ediyorum. Kimse-
nin geride kalmaması için kültürlerimiz 
de geride bırakılmamalı ki daha fazla 
insan kent merkezine dâhil olabilsin, 
21. yüzyıl kent yaşamında kendini gös-
terebilsin.”

“BALIKESİR İÇİN ÇOK DEĞERLİ
VE ANLAMLI”
Dünya Habitat Günü’nü kutlayarak 
konuşmasına başlayan Balıkesir Vali-
si Hasan Şıldak “Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın ve şehrimizin heyecanı-
na ben de ortak oluyorum. İlimiz için 
çok değerli ve anlamlı bir etkinlik. Son 
dönemde atılım gösteren Balıkesir, ül-
kemizin dünyadaki adalet anlayışı şe-
hirleşme ve yerel sorunların ön plana 
çıkarılması noktasında önemli bir sem-
boldür. Ülkemizin dikkatini dünyaya 
ilan etmesi açısından zemin oluştura-
cağına inanıyorum.” dedi. 
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“KENT ALANLARINI GELECEK
SENARYOLARINA GÖRE 
İNŞA ETMEMİZ GEREKİYOR”
BM Habitat Meclis Başkanı, Meksi-
ka Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşler 
ve İnsan Hakları Müsteşarı Martha 
Delgado, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve 
Balıkesir’e sıcak karşılamaları için te-
şekkür ederek “193 BM üyesi ülkeden 
temsilciler olarak dünya ülkelerinin 
çıkarlarını konuşmak için buradayız. 
Yerel Yönetimlerin ve şehirlerin krizle-
re cevap verme konusunda ne kadar 
önemli rolü olduğunu bilmemiz gere-
kiyor. Kent alanlarını gelecek senar-
yolarına göre inşa etmemiz gerekiyor. 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
yerel düzeyde uygulanması hiç olma-
dığı kadar önemli. Kent öncelikleri kü-
resel önceliklerdir. Yeni fırsatlar oluş-
turmamız gerekiyor. Akıllı yönetişim 
son derece önemli. Kırılgan grupların 
yoğun olarak kentlerimizde olduğunu 
görüyoruz. Buna hızlı tepki vermemiz 
gerekiyor kalkınmamıza dâhil olmaları 
noktasında. BM Habitat olarak yerel 
yönetimlerin önemini vurguluyoruz, 
politika oluşturmada kadınların öne-
mini vurguluyoruz. Hep birlikte sür-
dürülebilir ve adil ortamlar yaratmaya 
devam edelim.” dedi. 

“TÜRKİYE’NİN İYİLİK ADASI
OLDUĞUNU DÜNYAYA
HAYKIRIYORUZ”
Dünya Habitat Günü’nü Balıkesir’de 
gerçekleştirmekten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; 
daha adil ve insan onuruna yakışır bir 
hayat için hep birlikte “Kimse Geri Kal-
masın” dediklerini ifade ederek deva-
mında şu açıklamalarda bulundu:
 “Bu sözün gerekliliği var. Biz, 20 yıldır 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem 
kendi ülkemizde hem yakın coğrafya-
mızda hem de mazlum milletlere ya-
pılması gereken yardımları yapmaya 
çalıştık. Aynı anlayışta olmaya devam 
edeceğiz. Şehirlerimizin temel sorun-
larına çözüm bulmak adına çok kıy-
metli, çok anlamlı bir gün. 26 yıl sonra 
yeniden bugünü Türkiye’de kutluyo-
ruz. Kentsel dayanıklılığı, sürdürülebi-
lirliği konuşacağız. Küresel bir çevre 
ve merhamet hareketine dönüşen sıfır 
atık hamlemizi, sosyal konut hamle-
mizi kimse geride kalmasın anlayışıyla 
iklim dostu çalışmaları anlatma gayre-
tinde olacağız. Ortak evimiz dünyamız 
için hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Şehirlere hayatlarıyla ruh 
verenler, mekânlara kimlik ve kişilik 
kazandıran insanlardır. Tüm insanların 
hepsi tek candır diyen dünya gitmiş, 

milyonlarca insanın 
fiziksel ve 

ruhsal buhranlar yaşadığı bir dünya 
gelmiştir. 
85 milyon vatandaşımızın hiçbirini ge-
ride bırakmayan bir anlayışla çalışıyo-
ruz. Anadolu Medeniyeti olarak bizler 
hiç kimseyi, hiçbir şehri geride bırak-
madık. Pakistan’da sel oldu bu anla-
yışla koştuk yardıma, Arnavutluk’ta 
deprem oldu, Türkiye olarak oraday-
dık, Ukrayna’nın çocukları ve yarınları 
için tüm dünya adına inisiyatif aldık, 
Afrika’da güvenli yaşam alanları oluş-
turmak için gayret ettik. Bunları Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde yaptık. Bundan 
sonrada mazlumların sesini dünyaya 
haykıran Cumhurbaşkanımızın vizyo-
nuyla Türkiye’nin bir iyilik adası olduğu 
gerçeğini dünyaya haykırmaya devam 
edeceğiz.

“TOPLUMUN TÜM KESİMİNİ
PROJELERİMİZE DÂHİL EDİYORUZ”
1 milyon 170 bin konutu vatandaşları-
mıza teslim ettik, bunu kimse geride 
kalmasın diye yaptık. Tüm şehirlerimizi 
eşit hale getirecek adımlar attık. Dün-
yada eşi benzeri olmayan bir projeyi, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük sos-
yal konut projesiyle 500 bin sosyal 
konut, 2 milyon sosyal konut için tah-
sis edilecek arsa ve 50 bin işyerinden 
oluşacak çalışmayı yürütüyoruz. Top-
lumumuzun tüm kesimlerini projemize 
dâhil ediyoruz.
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hepsi tek candır diyen dünya gitmiş, 
milyonlarca insanın 

fiziksel ve 

sis edilecek arsa ve 50 bin işyerinden 
oluşacak çalışmayı yürütüyoruz. Top-
lumumuzun tüm kesimlerini projemize 
dâhil ediyoruz.
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YEŞİL KALKINMAYLA 
BÜYÜYEN BİR TÜRKİYE HEDEFİ
Gayemiz insanımıza hizmettir, bu an-
layışla çalışıyoruz. Zira insan varlıkla-
rın en şereflisidir. İnsanoğlu kendine 
bahşedilenin hakkını da veremeyen 
bir varlıktır. Küresel bir çevre kirliliği 
ve küresel ısınma yaşanmaktadır. Tür-
kiye’nin tarihi sorumluluğu yüzde 1’in 
de altındadır. 2053’te Türkiye olarak 
Yeşil kalkınmayla büyüyen bir Türkiye 
hedefi koyduk. Çalışmalarımızı bu kap-
samda yapıyoruz. Tüm dünya el ele 
verip kendine bahşedileni hatırlamalı, 
iklim değişikliği ile topyekûn mücade-
le etmelidir. 

SIFIR ATIK KÜRESEL BİR ÇEVRE
HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ
Dünyanın geleceğini tehdit eden is-
rafa dur demek için Sıfır Atık projesi 
yürütüyoruz. Tüm dünya için yeni bir 
yaşam kültürünün inşasını mümkün 
kılmaktadır. Küresel Sıfır Atık İyi Beya-
nı imzalandı, BM bu konuda her türlü 
desteği verme taahhüdünde bulundu. 
Bu beyanla birlikte Sıfır Atık küresel 
bir çevre hareketine dönüştü.  Daha 
çok iş birliği ve dayanışma içerisinde 
olmalıyız. Bu dayanışmayı tüm insanlık 
için arzu ediyoruz. Daha adil bir dün-
yanın var olduğuna tüm yüreğimizle 
inanıyoruz.”

“BALIKESİR’İN YEREL EKONOMİSİ 
OLDUKÇA GÜÇLÜ”
Konuşmasına Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres’in “Birbi-
rimize karşı kendi ortak sorumlulu-
ğumuzu yerine getirelim” çağrısında 
bulunduğu mesajını ileterek başlayan 
UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah 
Mohd Sharif “Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve Balıkesir’e Dünya Habitat Günü 
kutlamamıza ev sahipliği yaptığı için 
teşekkür ediyorum. ‘Boşluğu Fark 
Et, Kimseyi Geride Bırakma’ sözün-
de bahsettiğimiz uçurum çok endişe 
verici. 2030 itibarıyla 600 milyon ki-
şinin aşırı yoksulluk içinde yaşayaca-
ğı öngörülüyor. 1996’da İstanbul’da 
Habitat-2’ye ev sahipliği yaptığı için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a müteşekkirim. Her yıl Ekim’in ilk 
Pazartesi günü bu günü kutluyoruz. 
Emine Erdoğan hanımefendiye de te-
şekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler, 
Sayın Emine Erdoğan hanımefendi-
nin Sıfır Atık projesini benimsedi. Bu 
programın şehirlerde yayılarak bura-
sının bölgesel bir merkez olmasını ve 
daha geniş bir coğrafyaya yardımcı 
olabilmesini umuyoruz. Sayın Cumhur-
başkanı, burada ek bir 500 bin sosyal 
konut inşa ederek aradaki boşluğu 
kapatmak istiyor. Türkiye’nin milyon-
larca mülteciye ev sahipliği yaptığını 
biliyoruz. Başkan Yücel Yılmaz’a bu 

etkinliğin ev sahipliği yaptığı için te-
şekkür ediyorum. Balıkesir’in, kentsel 
ve kırsal ekonomi anlamında gıda ve 
turizm ile desteklenen yerel ekonomi-
si oldukça güçlü. Sürdürülebilir tarımın 
çok iyi planlanıp yürütüldüğü bir şehir. 
Tüm insanlık, kamusal hizmetlerden 
Balıkesir halkı kadar istifade edemi-
yor. Balıkesir amiral gemisi gibi buna 
bir öncülük yapıyor.” dedi.
Konuşmaların ardından Sıfır Atık Pro-
jesiyle dünyaya örnek olan Cumhur-
başkanı eşi Emine Erdoğan’ın videolu 
mesajı izlendi. Mesajında “İnsanlığın 
esenliği için el birliğiyle ortaya koydu-
ğumuz her çaba, dünya adına umut 
vericidir.” diyen Emine Erdoğan deva-
mında şu sözlere yer verdi:
“Kentlerimizi herkese yer açan, kim-
seyi geride bırakmayan, adil yerleşim 
yerlerine dönüştürmeli ve bunu, tüm 
ülkelerin ortak misyonu haline getir-
meliyiz. Bu noktada, küresel bir hare-
kete dönüştürdüğümüz ‘Sıfır Atık’ pro-
jesi, kentlerin dönüşümünde lokomotif 
bir güç olacaktır. Kentlerimizin küresel 
sorunlarının çözümünde güzel bir baş-
langıç olacağına inandığım Dünya Ha-
bitat Günü’nü kutluyorum. Birleşmiş 
Milletler Habitat’a, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Balı-
kesir Büyükşehir Belediyemize ve tüm 
katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum.” 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de 
destek verdiği program; Hafız Rama-
zan Demirkan’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti 
ve platformun tanıtım filminin seyre-
dilmesi ile başladı. Programda; Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Uluslararası Vuslat Platformu 
(UVD) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Da-
nışmanı Hamza Cebeci, Balıkesir Va-
lisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Baş-
kanvekili Av.M.Emin Akbaşoğluaçılış 
konuşmalarını gerçekleştirdi. Açılış 
konuşmalarının ardından serbest kür-
sü bölümünde İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Samsun 
Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Av. Na-
mık Ayhan ve talebeler konuşmalar 
gerçekleştirdi. 81 ilden birçok akade-
misyen, rektör ve platform üyelerinin 
geldiği programa AK Parti Balıkesir 
Milletvekilleri; Belgin Uygur ve Mutlu 
Aydemir, RTÜK Başkanı Ebubekir Şa-
hin, Mavi Vatan Kitabının Yazarı Cihat 
Yaycı da katılım sağladı. 

BAŞKAN YILMAZ: EN ÖNEMLİ 
PAROLA HAZIRLIKLI OLMAK 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, konferansta şöyle ko-
nuştu:
“2053’e Doğru Türkiye’nin Stratejik 
Adımları Konferansı’na hoş geldiniz.

Hazırlıklı olmak üzerine konuşacağım. 
Bilmediğimiz bir geleceğe kendimizi 
ve ülkemizi nasıl hazırlamalıyız? Ha-
zırlıklı olmak, hedef koymak ve liderlik 
arasında nasıl bir ilişki var?
Hazırlıklı olmak; bireylerin, kurumların 
ve ülkelerin varlığında oldukça önem-
li bir yere sahip… Hazırlıklı olmak; bizi 
hayata ve olanlara karşı dikkatli olmak 
konusunda bir farkındalıkla yaşamaya 
yönelttiği için gerekli ve önemli… ‘Ha-
zırlıklı olmak’, izcilerin en önemli paro-
lasıdır. Çünkü ‘hazırlıklı olmak’ belki de 
hayattaki en önemli öğretilerden biri-
dir. Bizleri, hayatta ve canlı tutar. 

“HAZIRLIKLI OLMAK” İŞ HAYATINA 
“PROAKTİFLİK” OLARAK GİRDİ
‘Proaktiflik’ bir olay olmadan, bir du-
ruma yakalanmadan önce bize tedbir 
almayı öğütleyen bir kavram. Ve genel 
olarak olumsuzluklardan korunmak 
için hazırlıklı olmanın gerekliliğini vur-
guluyor bize… Ancak dikkatlice baktı-
ğımızda görürüz ki, aslında ‘proaktiflik’ 
kavramı sadece iş hayatıyla ilgili değil-
dir. Savunma Sanayinde, Dijitalleşme-
de, Kültür ve Medeniyet Yolculuğunda 
da; bunların hepsinin içinde proaktif 
bir tutum ve tavır almamız gereken 
unsurlarla karşı karşıyayız. Ufuktaki 
Yeni Türkiye için bugünden 2053’e ha-

zır olmak. Var olan gelişmelerin önünü 
açacak ve onlara ışık tutacak konuları 
seçtikleri için Cumhurbaşkanı Danış-
manı, Darülaceze Başkanı ve Uluslara-
rası Vuslat Platformu Başkanı Hamza 
Cebeci’ye ve Vuslat Platformu’nun 
tüm üyelerine şükranlarımı sunarım.

“LİMİNAL BİR DÖNEMDEN
GEÇİYORUZ”
Ve bu eşiği geçerken kurumların, sis-
temlerin 6 temel ihtiyacı var: netlik, 
çeşitlilik, bağ kurmak, denge, katkı, 
gelişim. Bu eşiği geçerken hepimizi bu-
luşturan çok önemli ortak konularımız 
ve gündemlerimiz var. Sürdürülebilir 
bir dünya için hepimizin sorumluluğu 
büyük. Sürdürülebilirliğin iletişimini 
iyi kurmanın yollarını araştırmalıyız. İş 
birliği ve dayanışma ekosistemi yarat-
malıyız. Dâhil eden, çeşitliliği içselleş-
tirmiş ve şeffaflığı, dürüstlüğü, doğru-
luğu önceleyen kültürler yaratmalıyız. 
Vizyoner ve ilham veren liderlerin sa-
yısını artırmalıyız. Türkiye Yüzyılı Viz-
yonu yaklaşımındaki temel fark, katı-
lımcı süreç inşasıdır değerli konuklar. 
Türkiye’nin medeni bir toplum olma-
sının ve insanlarını refah içinde yaşat-
masının reçetesi ise çok açık: Bilimsel 
düşünceyi hayata geçirmek, üretmek 
ve insan kaynağımızı geliştirmek.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ADIMLARI
BALIKESİR’DE KONUŞULDU

Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde bir araya geldi. “Ufuktaki Yeni Türkiye, 2053’e Doğru 
Türkiye’nin Stratejik Adımları, Savunma Sanayi, Dijitalleşme, Kültür ve Medeniyet Yolculuğu” konulu konferansların yer 

aldığı program 3 gün sürdü.
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“BAŞARI ELDE ETMENİN
BİRİNCİ ADIMI, İSTEKLERİ
HEDEF HALİNE GETİRMEKTİR”
Hedef dediğimiz şey, arzu ve istekle-
rimiz arasından ‘ulaşmaya karar ver-
diklerimizdir.’ İster birey olarak ister 
yönetici olarak eğer hedefimiz yoksa 
sahip olduğumuz kapasitemiz, potan-
siyelimiz, zekâmız ve kaynaklarımız 
bir anlam ifade etmez. Hedef olmaz-
sa bunların hepsi boşa harcanır. Bir 
hedef belirlediğiniz an hayatımız an-
lam kazanır. Bu durum bizi geliştirir, 
bir konumdan başka bir konuma taşır. 
Hedefler, kişilere de kurumlara da bir 
dinamizm ve enerji verir; hayata he-
yecan katar. Başarılı insanların, başa-
rılı şirketlerin hepsinin ortak özellikleri 
hedef belirlemede ve bu hedefleri ha-
yata geçirmede kararlı olmalarıdır. Etki 
alanlarımızda göstereceğimiz kararlılık 
ve liderlikle ülkemizin muasır medeni-
yetler seviyesinin ötesine geçeceğine 
dair umudum ve güvenim tamdır.

“2053’E HEPİMİZ HAZIRLIKLI
OLMALIYIZ”
Hedef koymak ve bu hedefi bütün 
paydaşlara aktarmak, liderin sorum-
luluğudur. Peki, neden yönetici değil 
lider? İşin sırrı kelime kökeninde sak-
lı. Mesleğimden dolayı meraklıyımdır 
kelimelerin kökenlerine.  Kökeni 1560 
yıllarına dayanan İngilizce ‘manager’ 
kelimesi ‘yönetmek’ fiilinden türemiş-
tir. İtalyancada ‘at terbiyecisi’ anlamıy-
la kullanılmış, 1700’lü yılların başından 

itibaren ise ‘işi yöneten kişi’ anlamında 
kullanılmaya başlanmıştır. Lider, dö-
nüşüm yolculuğuna öncülük, hazırlıklı 
olmanın başını çeken kişidir. 2053 yol-
culuğunda hepimiz lider, hepimiz ha-
zırlıklı olmalıyız. Hedef koymak, bütün 
dünyaya isteklerimizi ilan etmek ve bu 
istekleri gerçekleştirmeye kararlı ol-
mak demektir. İşte tam da bu yönüy-
le Peter Drucker’ın dediği gibi hedef 
saptama konusunda mutlaka ‘akılla-
rın buluşması’ gerekir. Türkiye Yüzyılı 
Adımlarını özellikle de önümüze net 
bir hedef koyduğu için anlamlı ve de-
ğerli buluyorum.”

HAMZA CEBECİ:
TÜRKİYE ŞAHA KALKTI
Uluslararası Vuslat Platformu (UVD) 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı 
Hamza Cebecişöyle konuştu: 
“Türkiye’nin parlayan yıldızı Balıke-
sir’de programı yapmaktan çok mem-
nunuz. Huzurunuzda Yücel Yılmaz’a 
teşekkür ediyorum. Her sene de Türki-
ye’nin çeşitli yerlerinden gelen davet-
lilerle böyle toplantılar yapıyoruz. Tür-
kiye artık şaha kalktı. Bunu önlemeye 
ne batının ne de başkasının gücü yet-
meyecek. Savunma sanayimiz daha 
da güçlendi. Bireysel düşünmüyoruz. 
Dünyanın yönetiminde bizde varız is-
tediğiniz gibi at oynatamazsınız.”

VALİ ŞILDAK: BİLİM, İRFAN, FİKİR 
ESAS OLANDIR
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak platform-
da şunları söyledi:

“Böyle güzel bir Balıkesir buluşması-
nın verimli sonuçlarla sonuçlanmasını 
temenni ediyorum. Ne kadar temelli 
bir geçmişiniz varsa o kadar gücümü-
zü de oradan alırsınız. Bilim, irfan, fikir 
esas olandır. Fikir her şeyin temeldir 
diye düşüyorum. Bu tür faaliyetlerin-
de Türkiye’nin çok daha güçlendire-
ceğini söylüyorum. Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ev sahipliğinde yapılan tüm 
faaliyetler çok güzel bir şekilde ger-
çekleşiyor. Bu da belediye başkanımız 
sayesinde oluyor. Balıkesir’de huzur 
var. En iyi gelişim gösteren sanayi sa-
vunma sektörü Balıkesir’de İŞBİR Fab-
rikasıyla gelişiyor. Platformun nice ba-
şarılara imza atacağına inanıyorum.”

BAŞKAN AKBAŞOĞLU:
KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİYİM
AK Parti Grup Başkanvekili Av.M.Emin 
Akbaşoğlu şunları aktardı: 
“Buluşturan-kavuşturan VUSLAT 
Platformu güzel şehrimiz Balıkesir’de 
bir araya geldi. Platformun burada 
toplanmasını sağlayan Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Yücel 
Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Yerel 
ulusal bölgesel ve küresel anlamda 
meselelerin değerlendirilmesi gerek-
lidir. 2053 -2071 vizyonlarına yaklaşı-
mımızı değerli hocalarımızla birlikte 
konuşacağız. Şairin ‘Kökü mazide olan 
atiyim’dediği gibi bu buluşmanın çok 
büyük faydalara vesile olacağını dü-
şünüyorum.”



Gençliğe yaptığı yatırımları 
sürdüren Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan 4’üncü 
ödülünü aldı. Daha önce 
“Dünyayla Yarışan Şehir-
ler”, “Genç Dostu Şehirler”, 

“Gençlik ve Yerel Yö-
netimler Temalı 

Proje Yarışma-
sı”nda ödül 
alan Başkan 
Yücel Yılmaz, 
son olarak 
yine ‘Gençlik 
ve Yerel Yöne-
timler’ tema-
sıyla gerçek-
leştirilen ‘Tam 
Bana Göre Fes-

tival’inde “Genç 
Belediye Ödülü”-

nü aldı. 
Büyükşehir Bele-
diyesi’nin hayata 
geçirdiği “Mobil 
Dijital Gençlik 
ve Spor TIR”ı 
projesiyle ödü-
lünü Cumhur-
başkanı Recep 
Tayyip Erdo-
ğan’dan alan 
Başkan Yıl-
maz “Tiyat-

rolarıyla, festivalleriyle, kon-
serleriyle, kütüphaneleriyle 
ve nitelikli buluşma alanlarıyla 
gençlerimizin şehrin her köşe-
sinde kendilerini geliştirebile-
cekleri, keyifle vakit geçirebi-
lecekleri imkânları sunmak için 
gençliğe yönelik yatırımlarımı-
zı sürdürüyor.” açıklamasında 
bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA
TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Gençliğe yönelik hizmetlerin 
dördüncü kez ödüle değer 
görülmesinin mutluluk veri-
ci olduğunu belirten Başkan 
Yücel Yılmaz “Bu ödül Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’dan aldığımız 
4’üncü ödül oldu, gurur duyu-
yoruz. Hayallerin ilmek ilmek 
dokunduğu tarımın, kültürün, 
sanatın, gençlik ve sporun 
buluştuğu şehir, Balıkesir… 
Türkiye’nin en büyük gençlik 
festivali olan Tam Bana Göre 
Festival Ödül Töreni’nde Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan Genç Be-
lediye Ödülü’nü almaya layık 
görüldük. Genç odaklı kent 
vizyonumuz doğrultusunda 
desteğini esirgemeyen Sayın 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden 4’üncü ödülü olan “Genç Belediye Ödülü”nü aldı. 

Gençliğe yaptığı yatırımları 
sürdüren Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan 4’üncü 
ödülünü aldı. Daha önce 
“Dünyayla Yarışan Şehir-
ler”, “Genç Dostu Şehirler”, 

“Gençlik ve Yerel Yö-
netimler Temalı 

Proje Yarışma-
sı”nda ödül 
alan Başkan 
Yücel Yılmaz, 
son olarak 
yine ‘Gençlik 
ve Yerel Yöne-
timler’ tema-
sıyla gerçek-
leştirilen ‘Tam 
Bana Göre Fes-

tival’inde “Genç 
Belediye Ödülü”-

nü aldı. 
Büyükşehir Bele-
diyesi’nin hayata 
geçirdiği “Mobil 
Dijital Gençlik 
ve Spor TIR”ı 
projesiyle ödü-
lünü Cumhur-
başkanı Recep 
Tayyip Erdo-
ğan’dan alan 
Başkan Yıl-
maz “Tiyat-

GENÇLERİN BAŞKANI YÜCEL YILMAZ’A 
ERDOĞAN’DAN BİR ÖDÜL DAHA
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, sürdürülebilir şehir 
yaşamına katkıda bulunmak üzere; iyi 
uygulama örneklerinin tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması amacıyla Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından İstan-
bul’da düzenlenen ‘Altın Karınca Ödül 
Töreni’ne katıldı. Törende, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi ‘Yerel Kalkın-
ma Kategorisi’nde “İda Madra Jeo-
parkı” projesiyle ‘Yönetişim ve Katı-
lımcılık Kategorisi’nde ise “Ne10 Şehir 
Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü. 
Ödülleri,Marmara Belediyeler Birliği 
Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden 
alan Başkan Yücel Yılmaz, sonrasın-
da basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. 

SİYASET ÜSTÜ BİR YAKLAŞIM
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ola-
rak iki ödüle layık görüldüklerini be-
lirten Başkan Yılmaz “İda Madra Je-
oparkı projesi Balıkesir’e çok değer 
katacak. UNESCO tarafından onay-
lanan uluslararası bir park alanı ilan 
edilecek. Balıkesir tarihten bu yana 
kaplıcaları, yeryüzü şekilleri ve her 
türlü özellikleriyle batıda dünyanın 
tanıması gereken en güzel yerlerden 
bir tanesi. Biz, burayı jeopark alanı 

ilan ederek Balıkesir ile birlikte içi-
ne aldığı diğer il ve ilçe belediyeleri 
ile Balıkesir’imizin 20 ilçe belediyesi 
ile siyaset üstü bir yaklaşımla birlik-
te hareket ediyoruz. Dünyada böyle 
yerleri görmek için gezen 5 milyona 
yakın turist var. Biz de bu kitleyi böl-
gemize çekeceğiz. UNESCO marka 
değerini alıp, yolumuza öyle devam 
etmek istiyoruz. Diğer ödülümüzü de 
NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’miz ile aldık. Bu-
rada proje ekiplerimiz şehirdeki her 
şeyin katılımcı belediyecilik esasları-
na uygun olarak yapılmasını sağlıyor. 
Projelerimizde emeği geçen tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu. 

DOĞAYI KORUYARAK 
EKONOMİK KALKINMA
SAĞLANACAK
Balıkesir’in tamamı, Çanakkale’nin 
Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in 
Bergama ilçesini kapsayan ve top-
lam 17 bin kilometrekare alana sahip 
İda Madra Jeoparkı projesi, Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 
sürdürülüyor. Doğayı koruyarak eko-
nomik kalkınmayı sağlayacak olan ve 
Balıkesir başta olmak üzere bölgeye 
büyük fırsatlar yaratacak İda-Madra 

Jeoparkı Projesi bu yönüyle ‘Yerel 
Kalkınma Kategorisi’nde ödül almaya 
hak kazandı. 17 bin kilometrekare ala-
nı kapsayan İda Madra Jeoparkı’nın, 
Türkiye’nin UNESCO tescilli ikinci je-
oparkı olması için çalışmalar hızla de-
vam ediyor. Bölgeye kazandırılacak 
UNESCO sertifikalı Jeopark ile yeni 
bir prestijli kent kimliği ve turizm adı-
na güçlü bir marka değeri oluşturarak 
şehrin sosyo-ekonomik gelişimine 
doğrudan veya dolaylı olarak katkı 
sağlayacak. 

VATANDAŞLARI İÇİNE ALAN
UYGULAMALAR
NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’ni kurarak şeh-
rin ekonomik ve teknolojik altyapı-
sını akıllı şehir konseptlerine uygun 
bir şekilde dönüştürmek için vatan-
daşları içine alan çalışmalar gerçek-
leştirilmesini sağlayan Büyükşehir 
Belediyesi, ‘Yönetişim ve Katılımcılık 
Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. 
Şehre yönelik hizmetlerde vatandaş-
ların taleplerini karşılayan Ne10, mev-
cut ihtiyaçları zamanın ruhuna uygun 
bir yaklaşımla ele alarak bilgi ve uz-
manlığa dayalı bir hizmet perspektifi 
ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karıca Ödül 
Töreni’ne katıldı. Başkan Yılmaz törende ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde“İda Madra Jeoparkı” projesiyle‘Yönetişim ve 

Katılımcılık Kategorisi’nde ise“Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü.

ALTIN KARINCA’DAN 
BÜYÜKŞEHİR’E İKİ ÖDÜL
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar 
Günü Kutlama Programı kapsamında 
Balıkesir’deki bin 133 muhtar ile öğle 
yemeğinde bir araya geldi. Başkan 
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Türkiye’deki 
tüm muhtarların kullanabilmesi için 
yaptırılan Muhtar Evi’nin 19 Ekim 
Çarşamba günkü açılışına Balıkesirli 
muhtarları da davet etti. Bu nedenle 
19 Ekim Muhtarlar Günü, Balıkesir’de 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 
bir gün önce kutlandı. Yemek 
programı ile başlayan kutlamalar 
protokol konuşmalarının ardından 
Dursunbey Barana Ekibi ve Kafkas 
Dans Grubunun gösterileriyle devam 
etti. Muhtarlara rozet takdim töreni 
düzenlendi. Kutlama programına; 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, İlçe kaymakamları, İlçe 
belediye başkanları, kurum müdürleri 
ve muhtarlar katıldı. 

‘‘SORUNLARIMIZ ÇÖZÜME 
KAVUŞUYOR’’
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan 
Bahar Göktepe, Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi olarak yaptıkları ‘Umudum 
Sende’ Projesi ile 50 bin çocuğa 
ulaştıklarını söyledi. Muhtar Dernekleri 
başkanları günün anlam ve önemine 
binaen konuşmalar yaptı. 
Karesi İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı 
Metin Durmaz “Bizleri böyle bir günde 
yalnız bırakmadığınız için teşekkür 
ederim. Muhtarlıklar, vatandaşların 
ihtiyaç duyduklarında ilk çaldıkları 
kapıdır. Muhtarlarımız, halkımızın 
içinde olan bir müessesedir. Bizler, 
7/24 devletimizin ve vatandaşlarımızın 
her daim hizmetindeyiz.” dedi. Karesi 
İlçesi Merkez Muhtarlar Derneği 
Başkanı Kemal Temiz “Bugünü bizlere 
Muhtarlar Günü olarak hediye eden 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. 
Her türlü sorunlarımızı çözmek için 
çaba gösteren Balıkesir Valisi Hasan 
Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür 
ediyorum. Her müessesenin sorunları 
olduğu gibi çözümleri de var. Birçok 

sorunumuzun çözüme kavuşacağına 
inanıyorum.” dedi.

“DEVLETİMİZİ HER NOKTADA
TEMSİL EDİYORUZ”
Altıeylül İlçesi Muhtarlar Derneği 
Başkanı Aytekin Yıldız “20 ilçemizin 
kıymetli muhtarları ile bizleri bir araya 
getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür 
ediyorum. Bu güne vesile olan Gazi 
Meclisimize ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız; 
devletimizin gözü, kulağı ve şefkatli 
elidir. Ebediyete intikal etmiş 
muhtarlara yüce Allahtan rahmet, 
görev yapan muhtarlara da üstün 
başarılar dilerim.” dedi.
Altıeylül Merkez Muhtarlar Derneği 
Başkanı Nihat Emer “Muhtarlık 
müessesi toplumsal hayatımızın 
önemli yapı taşlarındandır. Devletimizi 
her noktada temsilcisidir. Köprü 
vazifesi görmektedir. Hem sevinçte 
ve hem hüzünde halkımızın her 
zaman yanındayız. Görev yapan 
tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü 
kutluyorum.” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Programı’nda bin 133 muhtar ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, muhtarlarla yönetişimin mükemmel düzeyde olduğunu ve ötekileştirilen hiç 
kimsenin olmadığını söyledi. Başkan Yılmaz “Her şeyi muhtarlarla beraber yapıyoruz. Bütün ve kendisi ile 

barışık şehir olduk.” dedi. 

BAŞKAN YILMAZ: MUHTARLARLA
MÜKEMMEL YÖNETİŞİM İÇİNDEYİZ



“GÜÇLÜ VE ÖZEL BİR İLİZ”
“19 Ekim’in kahramanları, dağlarından 
bal ovalarından yağ akan şehrin uç 
beyleri muhtarlarımız hoş geldiniz.” 
diyerek sözlerine başlayan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Biz; çok özel ve çok güçlü 
bir iliz. Bazı muhtarlarımız merkeze 
gelmek için 120 kilometrenin üstünde 
yol yaptı. Yaklaşık 300 kilometre 
büyükşehrin hizmet alanı var. 6 bin 
kilometre grup yolu var. 1 milyon 250 
bin kayıtlı nüfusu var. Körfezimizde 1 
milyona yakın insanı, 65 gün civarında 
ağırlıyoruz. Bunun bizim ekonomizme 
faydası çok fazla. Bir o kadar da 
yönetimi zor olan bir işe dönüşüyor. 
Ama biz bunu başarıyoruz.

YÖNETİŞİM MAKSİMUM DÜZEYDE
8,5 yıldır belediye başkanlığı 
yapıyorum daha da öğrenmem 
gereken çok iş var. Akşamdan sabah 
öğrenilmiyor. Muhtarlar gerçekten 
çok önemli bir görevi ifa ediyor. 
Muhtarlarımız sorunları yerinde bire 
bir bilen ve sistematik olarak duyuran 
insanlar. Aynı anda tüm şehre asfalt 
atmak mümkün değil. Aynı anda her 
yere çocuk parkları yapmak mümkün 
değil. Ama iyi bir yönetişimimiz var. 20 

ilçe belediye 
başkanımız 

h a n g i 

partiden olursa olsun kapıdan içeri 
girip şehrin derdini anlatıp elinde bir 
sonuçla gidiyor. Yönetişim mükemmel 
düzeyde ve ötekileştirilen hiç kimse 
yok. Hep beraber hareket ediyoruz. 
Şehrin bütün kaynaklarını hep beraber 
oranlı bir şekilde değerlendirmeye 
çalışıyoruz.

“BÜYÜK BİR ŞEHİR OLDUK,
BÜTÜN OLDUK”
Şehre bereket gelsin istiyoruz. 
Şehrimize de bereket geldi çünkü az 
parayla çok iş yapıyoruz. Şehrimize 
gelen 1 milyonun üzerindeki turist 
Balıkesir’e ne getiriyor, giderken 
ne kadar kir bırakıyor. Bunların 
hepsini yöneten, sorunlarını kendi 
kaynaklarıyla çözen elhamdülillah hiç 
kimseye muhtaç olmayan büyük bir 
şehir olduk, bütün olduk ve her şeyi 
beraber yapıyoruz. Bereketi artırıp 
tarlaları daha verimli hale getirmeye 
çalışıyoruz. Balıkesir’i yaşanılabilir, 
çocukların gelecek kaygısı olmayacağı 
bir şehir haline getiriyoruz. Kendisi ile 
barışık şehir olduk.” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE HİZMET 
EDİYORUZ”
19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama 
Programına ev sahipliği yaptığı için 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak “Devlet olarak 
ahenk içinde kurumlarımızla birlik 
beraberlik içinde güçlü Türkiye’ye 
hizmet ediyoruz. Balıkesir’i daha da 
yükseltmek daha da gelişmesine 
vesile olmak amacıyla var gücümüzle 
çalışıyoruz. Halkımızla kaynaşıp 
tüm kurumlarımızla da en yüksek 
performansla hizmet etmeye 

çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 
siz değerli muhtarlarımıza 
çok değer veriyor. Sizler 
vücuttaki kılcal damarlar 
gibisiniz. Vatandaşlardan 
talepleri toplayıp devlete 
iletiyorsunuz. Hiçbir kamu 
kuruluşu siz olmadan görevini 
ifa edemez. Bütün kurumlar 
hep beraber çalışıyorsunuz.
Balıkesir’e hizmet ediyorsunuz. 
Her birimizin yaptığı hizmet 
kutsaldır. Muhtarlar Günü’nüzü 
kutluyorum.” dedi. 

başkanımız 
h a n g i 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak “Devlet olarak 
ahenk içinde kurumlarımızla birlik 
beraberlik içinde güçlü Türkiye’ye 
hizmet ediyoruz. Balıkesir’i daha da 
yükseltmek daha da gelişmesine 
vesile olmak amacıyla var gücümüzle 
çalışıyoruz. Halkımızla kaynaşıp 
tüm kurumlarımızla da en yüksek 
performansla hizmet etmeye 

çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 
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Kendi tesislerinde ürettiği 325 bin ton 
asfalt ile şehrin dört bir yanında sıcak 
asfalt çalışmalarını sürdüren Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, sathi kaplama 
ve bakım-onarım işlemlerine 20 ilçe-
de devam ediyor. Türkiye’nin en uzun 
sokaklarından olan Bağlar Sokağı’nda 
kısa bir süre önce trimer kazısını baş-
latan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire 
Başkanlığı hafriyat ve BASKİ’nin alt-
yapı çalışmalarının ardından asfaltla-
ma işlemlerine başladı.

BAŞKAN YILMAZ
YERİNDE İNCELEDİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Baş-
kanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe 
Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe Başkanı Kürşat 
Burak Boduroğlu ile birlikte sokakta 
yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 
Sokak boyunca esnafı ziyaret Başkan 
Yılmaz ve beraberindekiler çalışmalar 
hakkında esnafa bilgi verip, taleplerini 
not aldılar.

BAĞLAR SOKAĞI’NA
2 BİN 350 TON ASFALT SERİLDİ
Yaklaşık olarak 1800 metre uzunlu-
ğundaki sokakta 2 bin 350 ton sıcak 
asfalt serildiğini belirten Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yücel Yılmaz, deformasyona 
uğrayan sokakta BASKİ aracılığıyla 
altyapı çalışmalarının tamamlandığı-
nı ve sıcak asfaltın serildiğini söyledi. 
Asfaltlama çalışmaları tamamlanan 
sokak trafiğe açıldı.

20 İLÇEDE ÇALIŞMALAR
SÜRDÜRÜLÜYOR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şeh-
rin her köşesinde yol yapım çalış-
maları gerçekleştirmeye devam edi-
yor. Birçok ilçede; sıcak asfalt, sathi 
kaplama ile bakım-onarım işlemlerini 
aralıksız sürdüren Yol Yapım, Bakım 
ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 
biten çalışmaların hemen ardından bir 
başka bölgede çalışmalarını başlatı-
yor.

BAĞLAR SOKAĞI’NA
    2 BİN 350 TON SICAK ASFALT

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, asfaltı deforme olmuş Türkiye’nin en uzun sokaklarından olan Bağlar 
Sokağı’nda trimer kazısı ve altyapı çalışmalarını tamamlayıp, 2 bin 350 ton sıcak asfalt serdi. 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Edremit’in Zeytinli, Altınkum ve Akçay Mahallerini birbirine bağlayan Ülkü 
Yolu’nda yeni yol yapım çalışmalarını başlattı. İçerisinde; bisiklet yolu, kaldırım ve aydınlatma direklerinin 
bulunacağı 4 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Ülkü Yolu’nun Haziran ayına kadar bitirilmesi 

hedefl eniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Ed-
remit İlçesi Zeytinli, Altınkum, Akçay 
Mahalleleri arasındaki yaşanan trafik 
sorunlarına neşter vuracak bir pro-
jeye imza atıyor. Büyükşehir Beledi-
yesi, kış nüfusu 200 bin, yaz nüfusu 
ise 1,5 milyona ulaşan Edremit bölge-
sindeki trafik yoğunluğunu azaltmak 
amacıyla Ülkü Yolu’nda kendi iş gücü 
ve öz kaynakları ile yol yapım çalış-
malarına başladı.

İNCELEMEDE BULUNDU
Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki 
Ülkü Yolu, 6 metre genişliğinde gi-
diş-geliş olarak planlanıyor. Yolun, 
dere tarafında bisiklet yolu, kaldırım 
ve vatandaşların dinlenmesi için de 
kent mobilyaları konumlandırılacak. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymaka-
mı Ahmet Odabaş, AK Parti Edremit 
İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti 
Edremit İlçeve Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Murat Tuna ve ilgili daire 
başkanlarıyla birlikte Ülkü Yolu’nda 
incelemelerde bulundu. 

ÇANAKKALE YOLUNDA
TRAFİK RAHATLAYACAK
Ülkü Yolu’nun Edremit için özellikle 
yaz aylarında güzel bir deplase yolu 
olacağını söyleyen Edremit Kayma-
kamı Ahmet Odabaş “Bu yol saye-
sinde Çanakkale Yolu üzerindeki 
yoğunluğun tamamı azalmış olacak. 
Zeytinli Kavşağı’nda geçen sene ya-
pılan çalışma sayesinde büyük bir 

rahatlama sağladık. Başkanımıza 
ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.

“HAZİRAN’A YETİŞTİRECEĞİZ”
Ülkü yolundaki Edremit Çayı’nın ıslah 
edilmesi için Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi ile Devlet Su işleri arasında 
protokol imzaladıklarını belirten Baş-
kan Yılmaz “Biz, vatandaşlarımızın 
çok hızlı bir şekilde; Akçay, Kavşağı’nı 
kullanmadan Zeytinli’den-Altınkum’a 
gidebilecekleri içerisinde; bisiklet 
yolunun, kaldırımın ve aydınlatma di-
reklerinin olduğu 6 metre genişliğin-
de günümüzün şartlarına uygun bir 
yol yapmak için çalışmalara başladık. 
Haziran ayına kadar buradaki yol ya-
pım çalışmalarımızı bitireceğiz.” dedi.

ÜLKÜ YOLU
YENİLENİYOR
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “Bandırma Girişi Köprülü 
Kavşağı ve Bağlantı Yolları”nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma ve 
bölgenin trafik sorununu ortadan kaldıran kavşak ve bağlantı yollarının Balıkesir’e hayırlı olmasını dileyerek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin destekleriyle büyük yatırımlara imza attıklarını belirterek “Türkiye 

Yüzyılı vizyonunda, biz de varız.” dedi. 

Nisan 2018’de ihaleye çıkılan 2019 yı-
lında ise temelleri atılan “Bandırma 
Girişi Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yol-
ları”nın açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin en önemli 
turizm merkezlerinden biri olan Er-
dek’e geçiş güzergâhında yer alan ve 
Marmara Denizi’nde en büyük ikinci li-
manı barındıran bu nedenle her geçen 
gün trafik yoğunluğunda artışın mey-
dana geldiği Bandırma’da bu sorunu 
ortadan kaldıran Bandırma Köprülü 
Kavşağı ve Bağlantı Yolları; 2,75 kilo-
metre uzunluğunda 2x2 şeritli bölün-
müş yol ile 6,1 kilometre uzunluğunda 
1x1 bağlantı yolu olarak projelendirildi. 
Projede; iki adet 395 metre uzunlu-
ğunda Bandırma Giriş Kavşağı Köp-
rüsü, iki adet 35 metre uzunluğunda 
Devlet Demiryolları üstgeçit köprüsü, 
iki adet 30,5 metre uzunluğunda alt-
geçit ve bir yaya altgeçidi bulunuyor. 
Mevcut yolda bulunan iki sinyalizas-
yonlu hemzemin kavşağın kaldırılarak 

bu noktalara farklı seviyeli köprülü 
kavşakların yapıldığı yeni projeyle tra-
fik yoğunluğuna bağlı kazaların önlen-
mesi, transit trafik ve şehir içi trafiğin 
rahatlatılması ve seyahat süresinin kı-
saltılması hedefleniyor. 

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNDA 
BİZ DE VARIZ”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti-
rilen açılış töreninde konuşan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz “Balıkesir’imiz, komşu illerimiz 
ve özelde de Bandırma’mızın ulaşım 
sorununu, muhteşem bir katlı kavşak 
projesine dönüştürmüş olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Açılışını yaptığımız 
‘Bandırma Girişi Köprülü Kavşağı ve 
Bağlantı Yolları’ projesi şehrimize ha-
yırlı, uğurlu olsun. Sayın Bakanım Adil 
Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum, 
bizlerden hiçbir zaman desteklerini 
esirgemedi. Balıkesir’imizde; Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın ve hükümetimizin destekleriyle 
büyük yatırımlara imza atıyoruz. Türki-
ye Yüzyılı vizyonunda; Balıkesir olarak 
biz de varız. Böyle bir eseri şehrimize 
kazandırdığımız için mutluyuz. Hayırlı 
olsun.” dedi. 

“KARAYOLU YATIRIMLARIMIZ 
GÜVENLE HİZMET VERİYOR”
Proje ilgili detayları veren Karayolları 
Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, 
bölgeden her gün ortalama 26 bin 
aracın geçiş yaptığını ifade ederek 
“Trafiğin her geçen gün arttığı bu 
bölgede, ulaşımda köprülü kavşaklar 
aracılığıyla kesintisiz akışın sağlanması 
önem taşımaktadır. Ülkemizde trafik 
akışını düzenli olarak kontrol ediyor, 
yoğunluğun yaşandığı kesimlerde 
projelendirdiğimiz karayolu yatırım-
larımızın vatandaşlarımıza güvenle, 
konforla hizmet etmesini sağlıyoruz.” 
dedi. 

BANDIRMA’DA TRAFİK 
SIKIŞIKLIĞINA NEŞTER VURACAK

YATIRIM AÇILDI
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“TÜM BÖLGE İÇİN
ÖNEMLİ BİR HİZMET”
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Su-
başı “Cumhuriyetimizin 100. yılını taç-
landıracak eserleri yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz.” derken Balıkesir 
Valisi Hasan Şıldak ise “Bugün sadece 
Bandırmamız için değil tüm bölgemiz 
için önemli bir hizmetin açılışını yapı-
yoruz. Köprülü kavşak ve bağlantı yol-
larının özellikle son 6 aylık dönemde 
hızlı bir iş çalışmayla neticelenmesin-
den memnuniyet duyuyoruz.” dedi. 

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU
10 KAT ARTTI
Balıkesir’in yatırımlardan hak ettiği payı 
aldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu “Son 20 
yılda Balıkesir’e 24 milyar 190 milyon 
TL’nin üzerinde yatırım yaptık. 70 kilo-

metre olan bölünmüş yol uzunluğunu 
10 kat artırarak 690 kilometreye ulaş-
tırdık. Balıkesir’i Bursa, İzmir ve Mani-
sa’ya bağladık. Yapımı devam eden 16 
karayolu projemizin de toplam miktarı 
4 milyar 738 milyonu bulmaktadır. Bu-
gün Bandırma’nın yükünü hafifletecek 
şehrimize yakışır Bandırma Girişi Köp-
rülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarını hiz-
mete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sanayi ve ticarette önemli bir merkez 
olan Bandırma’yı yatırımlarımızla güç-
lendiriyoruz. Bandırma Girişi Köprülü 
Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile kesin-
tisiz, konforlu ve güvenli ulaşım tesis 
ediyoruz. Hayırlı olsun Balıkesir.” açık-
lamasında bulundu. 

“1 YILDA 150 MİLYON LİRA
TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ”
Hizmete sunulan kavşak ile zaman ve 
akaryakıttan yılda 150 milyon lira ta-
sarruf sağlanacağını belirten Bakan 
Karaismailoğlu “Hizmetinize sunmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumuz 
çalışmamızda, 3 kilometre uzunlu-
ğunda köprülü kavşağı; 2’şer şeritli, 
bölümlü ve sıcak kaplamalı olarak ta-
mamladık. Bandırma’nın transit ve şe-
hir içi araç Trafik konforunu sağlıyoruz. 
Ulaşım süresi, 10 dakikadan 2 dakika-
nın altına inecektir. Projemizin haya-
ta geçmesiyle 1 yılda zamandan 137 
milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira 
olmak üzere toplam 150 milyon lira ta-
sarruf sağlayacağız. Ayrıca 2 bin 550 
ton karbon salınımı azalacak ve çev-
remizi korumaya devem edeceğiz.” 
dedi.
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Türkiye’nin oksijen deposu birçok medeniyetin ev sahibi yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği 
Edremit’in Altınoluk Mahallesi; artık konuklarını modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip bir 

terminal ile karşılıyor. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya ilçesine; güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip Otobüs Terminali 
ile yine son teknoloji ile donatılmış itfaiye araçlarına uygun garajı olan İtfaiye İstasyonu kazandırıyor.  

Büyükşehir Belediyesi “Balıkesir Ge-
leceğe Taşınıyor” projesi kapsamında 
modern bir yüze kavuşturduğu oto-
büs terminallerine Edremit Altınoluk’u 
da ekledi. Terminal, milyonlarca yerli 
ve yabancı turisti; güvenli, modern, 
konforlu ve teknolojik donanımlarıyla 

karşılıyor. Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi, yaptığı altın dokunuşlar şehrin 
marka değerini artırmaya devam edi-
yor. Körfez’in mavi bayraklı plajlarını 
tercih ederek Altınoluk Terminali’ni 
kullanan turistler daha önce karşılaş-
tıkları kullanışsız ve kötü manzaralı ter-

minal yerine modern, konforlu ve tek-
nolojik donanımlara sahip terminal ile 
karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu-
güne kadar; Ayvalık, Erdek, Altınova, 
Susurluk, Manyas, Edremit, otogarları-
nı yenileyerek hizmete açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Balı-
kesir Geleceğe Taşınıyor” projesi kap-
samında modern bir yüze kavuşturdu-
ğu otobüs terminallerine Balya İlçesi’ni 
de ekledi. Aynı zaman da ilçede mey-
dana gelebilecek yangın ve afet olay-
larına anında müdahale edebilmek 

için itfaiye araçlarına uygun son sis-
tem garajı olan yeni itfaiye istasyonu 
da inşa edilecek. Balya’nın Kocacami 
Mahallesi’nde bin 104 metrekaresi ka-
palı olan toplam 4 bin 569 metrekare-
lik alanda ilçenin hem itfaiye hem de 
otobüs terminali ihtiyacını karşılaya-

cak tesisin projesi hazırlandı. Güvenli, 
modern, konforlu ve teknolojik dona-
nımlı olarak projelendirilen terminal ve 
yine son teknoloji ile donatılan itfaiye 
istasyonunun inşaatı kısa bir süre içe-
risinde başlatılacak.

BBB’DEN BALYA’YA
TERMİNAL VE İTFAİYE İSTASYONU 

ALTINOLUK’A
MODERN TERMİNAL
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kör-
fez Bölgesi’nde toplu ulaşım kalite-
sini daha fazla yükseltmek amacıyla 
25 adet Otokar Marka Centro model 
aracı, filosuna kattı. Mevcut 75 adet 
araç sayısı, Euro6 küçük otobüslerin 
hizmete girmesi ile birlikte 100’e çıktı. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ula-

şım Planlama ve Raylı Sistemler Da-
iresi Başkanlığı ve Balıkesir Toplu 

Taşıma AŞ’nin, Edremit Oto-
garı’nda lansmanını ger-

çekleştirdiği otobüsler; 
Edremit, Havran, 

Ayvalık ve Bur-
haniye ilçe-

lerinde 
hiz-

met verecek. Araç lansmanını; Ed-
remit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem 
Umutlu, Milliyetçi Hareket Partisi Edre-
mit İlçe Başkanı Halil Görmen, Havran 
Belediye Başkanı Emin Ersoy, Otokar 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
Program sonrasında Başkan Yılmaz, 
basın mensupları ve konuklar ile birlik-
te otobüsleri test etti.

YERLİ OTOBÜSLER
ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN
Yerli üretim olan Otokar Marka Centro 
model araçları ilk alan belediye Balı-
kesir Büyükşehir Belediyesi olduğu 
bilgisini veren Başkan Yücel Yılmaz 
“Körfez bölgemizde arazi şartları kü-

çük otobüslere uygun olduğu için 
ebadı küçük otobüsleri tercih 

ettik. Ne otobüs kadar 
büyük ne de mi-

nibüs kadar 
k ü -

çük, arada bir araç aradık. Araştırma-
larımızı yaparken Otokar imdadımıza 
yetişti. Engelli uyumlu ve Euro6 olma-
sı da ayrı bir tercih sebebimiz oldu. 
Sürdürülebilir toplu ulaşım hizmetle-
rimizin kalitesini daha da artıracağız. 
Araçlarız şehrimize hayırlı uğurlu ol-
sun. Bu araçlar sayesinde çok insanı-
mızın duasını alacağımıza inanıyorum. 
Bu araçlarımız 65 yaş üstü, engellileri-
mizi, şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz 
taşıyacak.” dedi.

KÜÇÜK OTOBÜSLE BÜYÜK HİZMET
Körfez Bölgesi’nin coğrafi yapısı, so-
kakların dar ve eğimli olması, sınıfında 
yüksek tavan ölçülerine sahip ve alçak 
tabanlı engelli uyumlu olması sebe-
biyle tercih edilen otobüsler, minibüs 
boyutlarında olup 6,6 metre uzunlu-
ğunda ve 18 oturan 19 ayakta toplam 
37 adet yolcu kapasitesi ile otobüs 
statüsündedir. Euro6 motorun tercih 
edilmesinin sebebi benzinli araçlara 
göre yüzde 30 yakıt tasarrufu sağla-
ması, yüzde 25 daha az karbondioksit 

salımı ve çevreci olmasıdır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni otobüsle; 
Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini 
artırıyor. Otobüslerin Körfez bölgesinin arazi yapısına uyumlu olması hem 

ekonomik hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.  
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Planlama ve Raylı Sistemler Da-

iresi Başkanlığı ve Balıkesir Toplu 
Taşıma AŞ’nin, Edremit Oto-

garı’nda lansmanını ger-
çekleştirdiği otobüsler; 

Edremit, Havran, 
Ayvalık ve Bur-

haniye ilçe-
lerinde 

hiz-

nın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
Program sonrasında Başkan Yılmaz, 
basın mensupları ve konuklar ile birlik-
te otobüsleri test etti.

YERLİ OTOBÜSLER
ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN
Yerli üretim olan Otokar Marka Centro 
model araçları ilk alan belediye Balı-
kesir Büyükşehir Belediyesi olduğu 
bilgisini veren Başkan Yücel Yılmaz 
“Körfez bölgemizde arazi şartları kü-

çük otobüslere uygun olduğu için 
ebadı küçük otobüsleri tercih 

ettik. Ne otobüs kadar 
büyük ne de mi-

nibüs kadar 
k ü -

sun. Bu araçlar sayesinde çok insanı-
mızın duasını alacağımıza inanıyorum. 
Bu araçlarımız 65 yaş üstü, engellileri-
mizi, şehit ve gazi yakınlarını ücretsiz 
taşıyacak.” dedi.

KÜÇÜK OTOBÜSLE BÜYÜK HİZMET
Körfez Bölgesi’nin coğrafi yapısı, so-
kakların dar ve eğimli olması, sınıfında 
yüksek tavan ölçülerine sahip ve alçak 
tabanlı engelli uyumlu olması sebe-
biyle tercih edilen otobüsler, minibüs 
boyutlarında olup 6,6 metre uzunlu-
ğunda ve 18 oturan 19 ayakta toplam 
37 adet yolcu kapasitesi ile otobüs 
statüsündedir. Euro6 motorun tercih 
edilmesinin sebebi benzinli araçlara 
göre yüzde 30 yakıt tasarrufu sağla-
ması, yüzde 25 daha az karbondioksit 

salımı ve çevreci olmasıdır.

KÖRFEZ’DE
ULAŞIMIN KALİTESİ

 ARTTI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni otobüsle; 

Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini 
artırıyor. Otobüslerin Körfez bölgesinin arazi yapısına uyumlu olması hem 

ULAŞIMIN KALİTESİ



Öğrenci Dostu Şehir Balıkesir’in inşası 
noktasında birçok projeyi hayata ge-
çiren Türkiye’nin en genç Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan öğ-
rencilere büyük ulaşım desteği geliyor. 
Başkan Yılmaz 2022 yılının son meclis 
toplantısında öğrenciler için büyük 
müjdeyi verdi.  Geçtiğimiz yıl 4,5 TL 
olan KYK-Kampus Hattı sefer ücretini, 
öğrencilere özel hazırlanan abonman 
tarifeleriyle 2.80 TL’ye kadar düşüren 
Başkan Yücel Yılmaz, bu kez de öğ-
rencilere 2022-2023 Eğitim-Öğretim 

yılı için yaklaşık aylık olarak 3 milyon 
lira, eğitim öğretim süresi sonuna ka-
dar da 25 milyon TL’lik ulaşım desteği 
sağlayacak. Tarife kapsamında, ilçeler 
arası mesafe ve biniş oranlarına göre 
hesaplanan 19 hatta BALKART kulla-
nan öğrenciler için yüzde 40 ile yüzde 
75 arasında indirim yapılacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN YILMAZ VERDİ
Hedeflerinin; erişilebilir, ekonomik, 
yolcu memnuniyeti esaslı toplu ulaşım 
hizmeti olduğunun altını çizen Başkan 

Yılmaz “Biz ise Eylül 
ayında; geçen yıl 4,5 
TL olan KYK-Kampüs 
Hattı sefer ücretini, 
2,80 TL’ye kadar indir-
dik.Şimdi yeni bir müj-
de vermek istiyorum; 
2022-2023 eğitim-öğ-
retim yılında öğrenci-
lerimize aylık yaklaşık 
3 milyon lira olmak 
üzere; eğitim öğretim 
yılının sonuna kadar 
ortalama 25 milyon TL 
ulaşım desteğinde bu-
lunuyoruz. Bu uygula-
ma ile ilgili çalışmalara 
1 Eylül’de başlamıştık. 
Yeni uygulama ile özel 
işletilen minibüslerde; 
yüzde 40’tan yüzde 
75’e varan indirimler 
yapıyoruz. Aradaki 
fark Balıkesir Toplu 

Taşıma A.Ş. tarafından sübvanse edi-
lecek.Hayata geçirdiğimiz bu uygula-
ma; öğrencilerimize ve ailelerine aylık 
yaklaşık 600 TL’ye varan bir destek 
demek. Listede adı olmayan ilçelerde 
esnaflarımız ile görüşmelerimiz de-
vam ediyor.” dedi.

İNDİRİM UYGULANACAK 
HATLAR VE ESKİ-YENİ FİYATLAR
Savaştepe-Balıkesir 23 TL’den 10 
TL’ye, İvrindi-Balıkesir 17,5 TL’den 8 
TL’ye, Kepsut-Balıkesir 17 TL’den 7 
TL’ye, Kepsut-Dursunbey 35,5 TL’den 
18 TL’ye, Dursunbey-Balıkesir 40 
TL’den 20 TL’ye, Susurluk- Balıkesir 
20 TL’den 10 TL’ye, Susurluk-Bandır-
ma 26 TL’den 13 TL’ye, Erdek-Bandır-
ma 12 TL’den 6 TL’ye, Karşıyaka-Tat-
lısu-Bandırma 12 TL’den 6 TL’ye, 
Gönen-Bandırma 23 TL’den 11 TL’ye, 
Manyas-Bandırma 23.50 TL’den 11 
TL’ye, Manyas-Gönen 17.50 TL’den 8 
TL’ye, Bigadiç-Balıkesir 28 TL’den 10 
TL’ye, Bigadiç Çağış Kampüs 16 TL’den 
4 TL’ye, Sındırgı-Balıkesir 30 TL’den 
15 TL’ye, Sındırgı-Bigadiç 19 TL’den 
10 TL’ye, Balya-Balıkesir 25 TL’den 12 
TL’ye, Havran-Burhaniye 9TL’den 5 
TL’ye, Havran - Edremit 5,5 TL’den 3 
TL’ye düştü.

Detaylı Bilgiyehttps://www.balikesiru-
lasim.com.tr/ adresinden ulaşabilirsi-
niz. 

ÖĞRENCİYE 25 MİLYON LİRALIK
ULAŞIM DESTEĞİ

Öğrenci dostu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında 
ulaşım masrafl arına 25 milyon liralık destek sağlayacak. 19 hatta yapılan yeni düzenlemeyle, öğrenciler yüzde 75’e 

varan indirimden faydalanacak. 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin dört bir yanındaki yol, 

cadde ve yeşil alanlarda bulunan 
ekonomik ömrünü tamamlayan 
aydınlatma direklerini yeni nesil 
tasarruflu LED aydınlatmalarla 

değiştiriyor. Böylece hem ener-
jiden tasarruf sağlayan hem de 
parkı daha güvenli hale getiren 

Büyükşehir, Şehitler Parkı’nda da 
çalışmalarını tamamlayarak parkı 

ışıl ışıl ve daha güvenli bir hale 
getirdi.  

ŞEHİTLER PARKI IŞIL IŞIL

Birleşmiş Milletler 75. Yıl Genç-
lik Merkezi gönüllüleri, Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi’nin 

destekleriyle; Gençlik ve Spor 
Bakanlığının genç birey ile doğa 

ilişkisi ekseninde yürüttüğü “Yeşil 
Beceriler Projesi” kapsamında 

“Yağı Getir, Mamayı Götür” pro-
jesi başlattı. Hem geri dönüşüm 
hem de sokak hayvanları konu-
sunda farkındalık oluşturmayı 

hedefleyen gönüllülük projesi, 6 
ay sürecek. 

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin mobil veteriner kliniği 
hizmeti veren VETBÜS, sokak 
hayvanlarına şifa dağıtmaya 

devam ediyor. Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi Çevre Koruma ve 

Kontrol Dairesi Başkanlığı bünye-
sinde hizmet veren VETBÜS git-
tiği ilçelerde; can dostların sağlık 
taraması, iç-dış parazit taraması, 
ultrason, aşılama gibi işlemleri 

gerçekleştiriyor.

Büyükşehir’den kısa kısa

Türkiye’nin en genç büyükşehir 
belediye başkanı, Balıkesir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, yüzlerce Balıkesirli genç 
ile birlikte Ata’nın huzuruna çıktı. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk için saygı duruşunda 
bulunup dua okuyan gençler, 

Başkan Yücel Yılmaz’a da ziyareti 
gerçekleştirmelerine olanak sağ-

ladığı için teşekkür etti.

GENÇLER ATA’NIN
HUZURUNDA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
yönelik gönüllü olarak robotik 
kodlama dersi veren Balıkesir 

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 
öğrencilerine, eğitim verecekleri 
okullara kolayca ve güvenli bir 

şekilde gidebilmelerini sağlamak 
amacıyla ulaşım desteği veriyor. 
BAÇEM’i de ziyaret eden ekip, 
incelemelerde bulunarak çalış-

malar hakkında bilgi aldı. 

GENÇ BEYİNLERE
DESTEK

Balıkesir Kent Konseyi ve Balı-
kesir Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Mimarlık Fakültesi 
işbirliğinde, Büyükşehir Beledi-

yesi’nin destekleriyle düzenlenen 
“Bak-Gör-Çek” kısa film proje 

yarışması sonuçlandı. Öğrenci-
leri, üretmeye teşvik etmek ve 
desteklemek için düzenlenen 

yarışmanın kazananları ödüllen-
dirildi. 

BAK-GÖR-ÇEK

SOKAK HAYVANLARI
VETBÜS’E EMANET 

YAĞI GETİR,
MAMAYI GÖTÜR
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Balıkesir Çerçi Manifaturacı 
ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Fatih Çakır 
ve Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler 
Odası Başkanı Nurullah Bozkır ile birlik-
te Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahal-
lesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda pazarcı 
esnafını ziyaret etti. Pazarda tek tek tüm 
tezgâhları gezen Başkan Yılmaz’ı esnaf 
güler yüzle karşıladı. Gelen talepleri tek 
tek kendisi not alan Başkan Yılmaz, es-
naf ile birlikte kahvaltıya oturdu.

“BAŞKAN YILMAZ
HER DAİM YANIMIZDA”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz’ın pazar yeri ziyaretinin 
kendilerini memnun ettiğini söyleyen 
Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Oda-
sı Başkanı Nurullah Bozkır “Başkanımız 
üretimden tüketime kadar her noktada 
yanımızda. Hükümetimizin büyük mar-
ketlere karşı rekabetimizde her zaman 
pazarcı esnafından yana olması bizleri 
mutlu ediyor. Her daim yanımızda olan 

Yücel başkanımıza teşekkürlerimi sunu-
yorum.” dedi.

“ÇÖZÜM ODAKLI BAŞKAN”
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Yücel Yıl-
maz’a teşekkür eden Balıkesir Çerçi Ma-
nifaturacı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası 
Başkanı Fatih Çakır “Başkanımız her za-
man yanımızda ve sorunlarımıza çözüm 
odaklı yaklaşıyor. Allah ondan ve ekibin-
den razı olsun. Tüm esnafımız adına te-
şekkür ediyorum.” dedi.

“ESNAFIMIZ MUTLU”
Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki tuhafi-
yecilerive meyve-sebze satan esnafı 
ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yıl-
maz “Esnafımızı mutluk görmek bizleri 
de memnun etti. Tuhafiyeciler Odası ve 
Sebzeciler Odası başkanlarımız da bizle-
re eşlik etti. Esnafımızdan ve vatandaş-
larımızdan şehrimize yaptığımız hizmet-
lerin geri bildirimlerini aldık. Bizler için 
çok güzel bir gün oldu. Tüm esnafımıza 
bereketli günler diliyorum.” dedi. 

ESNAFIN BAŞKANI
YÜCEL YILMAZ

Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Salı Pazarı’nda 
tek tek esnafı ziyaret 
edip kolaylıklar diledi. 
Başkan Yılmaz’ı güler 
yüzle karşılayan esnaf, 
başkanın her zaman 
yanlarında ve çözüm 

odaklı olduğunu 
vurguladı. Esnaf ile 

kahvaltı da yapan Başkan 
Yılmaz, belediye olarak 

her zaman esnafın 
yanında olduklarını 

belirtti.
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Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Ge-
liştirme Merkezi (NE10) tarafından 
düzenlenen “Gelenekten Geleceğe 
Girişimcilik” programına katılarak 
ürünlerini ticarileştirmeye başlayan 
kadın girişimcilerin siftah parala-
rını Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz verdi. Ayrıca 
düzenlenen programda Start-Up 
School Girişimcilik eğitimine katı-
lan gençlere de sertifikaları takdim 
edildi. “Gelenekten Geleceğe Giri-
şimcilik” programına katılan 16 kadın 
girişimci; bebek oyuncak ürünleri, 
bez çantalar, ev eşyaları, hediyelik 
eşya, gıda ürünleri, temizlik ürünle-
ri-sabun gibi sektörlerde iş hayatı-
na atıldı. Programa; AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK 
Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Su-
başı, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, kadın girişim-
cileri ve öğrenciler katıldı.

GENÇLER GİRİŞİMCİLİK
RUHU KAZANIYOR
Başkan Yücel Yılmaz, gençlerin gi-
rişimcilik alanında eğitim aldıkları 
ve fikirlerini projelendirip, deneyim 
kazandıkları girişimcilik eğitim prog-
ramı olan Start-Up School eğitim 
programına katılan 123 öğrenciye 
sertifikalarını takdim etti. 15 Ekim-12 
Kasım günleri arasında düzenlenen 
eğitimlerde öğrenciler alanında uz-
man eğitmenlerden; girişimciliğe 
giriş, girişim fikri üretme ve ürün 
geliştirme, iş modeli oluşturma, giri-
şimciliğe derin dalış, network kurma, 
pazarlama ve satış, müşteri ilişkileri 
ve proje yazma eğitimleri aldı.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ 
BALIKESİR’DE GÜÇLENİYOR
Balıkesir’de girişimci eksik olmasın 
temennisi ile gençlere hitap etmeye 
başlayan Başkan Yılmaz “Girişim-
cilerimizin takım arkadaşları olsun. 

Bu işlerinde sürdürülebilir olması 
gerektiğinden yola çıkarak genç-
lerin eğitimler alması gerektiğini 
düşündük. Balıkesir özelinde Türki-
ye’deki girişimcilik ekosistemini güç-
lendirmek amaçlarıyla Ne10 Şehir 
Araştırmaları ve Teknoloji geliştir-
me merkezi olarak Start-Up School 
Programını hayata geçirdik. Vazgeç-
meyenler başarıyor, inanıyorsanız 
vazgeçmeyeceksiniz. Başladığınız 
işi devam ettirmeniz gerekiyor. Bir 
araya gelin, emeklerinizi birleştirin, 
kendi içinizde bir yönetim oluşturun 
ve başladığınız işleri sonuca ulaştı-
rın. ‘Gelenekten Geleceğe Girişimci-
lik’ programında aldığınız eğitimlerle 
ürünlerinizi ülke pazarında satışa çı-
karmanız gerekiyor. Bunu başaraca-
ğınıza inanıyorum.” dedi. 
Programın sonunda Girişimcilere 
sertifikaları takdim edildi.

GİRİŞİMCİLERİN SİFTAH PARALARI 
BAŞKAN YILMAZ’DAN

“Gelenekten Geleceğe Girişimcilik” programı ve Start-Up School Girişimcilik sertifika törenine katılan 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gençlere; “İnanıyorsanız vazgeçmeyeceksiniz, 
vazgeçmeyenler başarıyor.” temennisinde bulunarak Start-Up School öğrencilerine sertifikalarını, 

kadın girişimcilere ise siftah paralarını takdim etti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; üre-
ticilerin elini güçlendirerek daha çok 
verim alması ve kazanç elde etmesi 
amacıyla tarımsal desteklerine devam 
ediyor. Çiftçilere; fide, fidan, tarım alet 
ekipmanları, damızlık koç, ana arı, ko-
van, mera ıslahları gibi birçok alanda 
destekler veren Büyükşehir Belediye-
si, yem bitkisi üretiminde Türkiye’de 
ilk 5’te olan Balıkesir’de üreticilere, 
protein bakımında zengin olduğu için 
süt verimini artıran süt otu (ryegrass) 
dağıtmaya devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Paşaalanı Mahallesi’nde 
bulunan ek hizmet binasının bahçesin-
de gerçekleştirilen dağıtım töreninde; 
2 bin üreticiye yüzde 60’ı ithal, yüzde 
40’ı yerli olmak üzere toplamda 100 
ton süt otu tohumu dağıtıldı. Geçtiği-
miz yıl 35 ton yüzde 65 hibe ile dağı-
tılan süt otu tohumu miktarı bu yıl 100 
tona çıkarıldı. 

 “MARKALAŞAMAMA PROBLEMİ 
ORTADAN KALKTI”
Balıkesir gibi kırsal mahallenin çok 
olduğu şehirde hemen hemen her 
ay çiftçilere destek verilmesini çok 
önemli bir hizmet olarak gördüklerini 

dile getiren Karesi Belediye Başkanı 
Dinçer Orkan “Bunun için Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a 
çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çe-
şitli, bol ve kaliteli ürüne sahipken 
markalaşamama problemini ortadan 
kaldıran başkanımızı tebrik ediyorum. 
Milletvekillerimizin sayesinde Coğrafi 
İşaret Tescil Belgeleri de almaya baş-
ladık. Şehrimizde bu güzel hizmetlerde 
emeği olan herkese teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

ŞİMDİYE KADAR Kİ DESTEKLERİN 
5 KATI DAĞITILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
verdiği desteğin kırsal mahallelerde-
ki üreticiler için çok değerli ve önemli 
olduğunu belirten İl Tarım ve Orman 
Müdürü Erkan Alkan “Karkas üreti-
minde Türkiye 3’üncüsüyüz. Bu hay-
vanların yetişmesinde kullandığımız 
yemi dışarıdan almak yerine, kendimiz 
üretmemiz gerekiyor. Büyükşehir Be-
lediyemiz ile ortaklaşa, şimdiye kadar 
dağıttığımız tohum miktarının beş kat 
fazlasını dağıttık. Türkiye’nin en büyük 
jeotermal serası Büyükşehir Belediye-
miz ve vekillerimiz sayesinde Balıke-

sir’de kurulacak.” dedi.

“ŞEHRİMİZİN BEREKETİNİ
ARTIRIYORUZ”
Balıkesir’in bereketini artırmak için bir-
çok hizmet ve yatırımı hayata geçir-
diklerini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz “Çiftçilerimizin 
maliyetini azaltmak amacıyla tohum 
dağıtımları yapıyoruz, iyi uygulamala-
ra dair eğitimler düzenliyoruz. Bu işler 
doğru yapıldığında bereketi herkese 
yansıyor. Gerçekleştirdiğimiz tanıtım 
faaliyetleriyle; Balıkesir Kuzusunu, 
50 çeşit peynirimizi, balımızı ve daha 
birçok ürünümüzü duymayan kalma-
dı. Çiftçilerimize her alanda destekler 
sağlıyoruz. Hayvancılığın gelişmesi 
amacıyla yaklaşık 5 bin dönüm mera 
alanının ıslahını tamamladık. Maliyeti 
azaltıp, çiftçilerimizin rekabet orta-
mında öne çıkmasını sağlıyoruz. Kırsal 
mahallerimizde ortak alanlara selektör 
makinesi ve salça makinesi dağıtımı 
yaptık. Akılcı bir belediyeyiz, planlı ve 
etkili işler gerçekleştiriyoruz. Doğru 
işlerle şehrimizin bereketini artırmaya 
çalışıyoruz.” dedi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 35 ton süt otu tohumunu 
çiftçiyle buluşturan Büyükşehir, bu yıl desteğini 100 tona çıkararak üreticinin maliyetini azalmasına ve daha çok 

kazanmasına destek oluyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN, ÜRETİCİYE
100 TON SÜT OTU DESTEĞİ

26

EK
İM

 -
 K

A
SI

M
 -

 A
R

A
LI

K 
 2

02
2



KÜÇÜKBAŞ ÜRETİCİLER İÇİN 
“KOÇ İSTASYONU” PROJESİ 
HAYATA GEÇİYOR
Süt otu tohumunun hayvancılık 
yapan üreticiler için gerçek bir ih-
tiyaç olduğunu vurgulayan Baş-
kan Yücel Yılmaz “Tarım İl Müdür-
lüğümüz ile birlikte bölgemizin 
ihtiyaç duyduğu ürünleri belirle-
yerek destekler veriyoruz. Hep 
birlikte çalışarak güzel sonuçlar 
alıyoruz. Küçükbaş hayvancılığı 
çok önemsiyor, meralarımıza sa-
hip çıkıyoruz. Üreticilerimize her 
zaman destek oluyoruz.” dedi. 
Küçükbaş üretimi yapan küçük 
işletmecilere destek olmak ama-
cıyla “Koç İstasyonu” projesini 
hayata geçireceklerini müjdele-
yen Başkan Yılmaz “Koç; 2. ve 3. 
nesle girdiğinden verimlilik düşü-
yor. Biz, 500-600 koça bakaca-
ğız. Üretici gelecek kendi koçunu 
bize verecek, gönlüne göre bir 
tanesini seçerek bizden alacak. 
Hem hayvanlarımızın nesilleri-
ni ve ırklarını korumuş olacağız 
hem de çiftçimizin verimini artıra-
cağız. Bu istasyon her daim hiz-
met üretecek. Bunun gibi yüzler-
ce projemiz var. Burada dağıtılan 
tohumlar 2 bin çiftçimize ulaşa-
rak hayvanlarımıza yem olacak.” 
diye konuştu.

“YAKIN ZAMANDA
MÜJDELERİMİZ OLACAK”
Çiftçilerle, her zaman birlikte 
olmaya gayret ettiklerini ifade 
eden AK Parti Balıkesir Milletve-
kili Mustafa Canbey “Sayın Cum-
hurbaşkanımız, çiftçilerimizi çok 

önemsiyor. Tarım Bakanımızla 
görüştük, yakın zamanda sizler 
için müjdelerimiz olacak. Ma-
zot ve gübre konusunda 
da çalışmalarımız var. Ba-
lıkesir olarak çok güzel 
gidiyoruz. Hem ülkemize 
hem insanlarımıza hem 
de dünyaya anla-
tabilecek hikâ-
yelerimiz var. 
Birlik bera-
berlikle şeh-
rimizin her 
zaman daha 
iyi yerlere 
gelmesi için 
ç a l ı ş m a l a r 
yapıyoruz.” 
dedi.
Balıkesir Bü-
yükşehir Be-
lediye Baş-
kanı Yücel 
Yılmaz’ın yanı 
sıra; Karesi 
Belediye Baş-
kanı Dinçer Or-
kan,  İl Tarım ve 
Orman Müdürü 
Erkan Alkan, 
HAYKOOP Baş-
kanı Faruk Özen, 
Damızlık ve Sığır 
Yetiştiricileri Bir-
liği Başkanı Ha-
san Çetin, siyasi 
parti temsilcileri, 
muhtarlar ve çift-
çiler katılım gös-
terdi.

görüştük, yakın zamanda sizler 
için müjdelerimiz olacak. Ma-
zot ve gübre konusunda 
da çalışmalarımız var. Ba-
lıkesir olarak çok güzel 
gidiyoruz. Hem ülkemize 
hem insanlarımıza hem 
de dünyaya anla-
tabilecek hikâ-
yelerimiz var. 

Balıkesir Bü-
yükşehir Be-
lediye Baş-

Belediye Baş-
kanı Dinçer Or-
kan,  İl Tarım ve 
Orman Müdürü 
Erkan Alkan, 
HAYKOOP Baş-
kanı Faruk Özen, 
Damızlık ve Sığır 
Yetiştiricileri Bir-
liği Başkanı Ha-
san Çetin, siyasi 
parti temsilcileri, 
muhtarlar ve çift-
çiler katılım gös-
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ZEYTİN DİYARI BALIKESİR’DE
ÜRETİCİLERE TAM DESTEK

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, 
Havran, Marmara, Erdek, Bandırma, 
Manyas, Gönen, Sındırgı, Savaştepe, 
Bigadiç ve İvrindi ilçeleri olmak üzere 
toplamda 14 ilçesinde zeytin üretimi 
yapılan Balıkesir’de, Çiftçi Kayıt Siste-
mi’ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm üreticile-
re, kura ile Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından destekler verilmeye devam 
ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen 
dağıtımlar kapsamında Bandırma ve 
civar ilçelerde zeytincilik yapan üre-
ticilerin ardından Körfez Bölgesi’nde 
yer alan; Burhaniye, Havran, Gömeç, 
Edremit ve Ayvalık ilçelerinde üretim 
yapan zeytincilere, Büyükşehir Bele-
diyesi’ne bağlı olarak Burhaniye’de 
faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eği-
tim Merkezi’nde (BAÇEM) Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katı-
lımıyla zeytin toplama örtüsü ve zeytin 
toplama kasası dağıtım töreni yapıldı. 

HER ÜRETİCİYE; 10 KASA, 4 ÖRTÜ
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne sa-
hip “Ayvalık Zeytinyağı”, “Burhaniye 
Zeytinyağı”,  “Edremit Zeytinyağı” ile 
“Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini” 
ile dünyanın en önemli zeytin üretim 
merkezlerini bünyesinde bulunduran 
Körfez Bölgesi’ndeki ÇKS kayıtlı üre-
ticilerden kura ile belirlenenlerin her 
birine; 10 adet zeytin toplama kasası 
ve 4 adet zeytin toplama örtüsü da-
ğıtıldı. Bu kapsamda; Burhaniye’den 
175, Ayvalık’tan 144, Edremit’ten 117, 
Havran’dan 129 ve Gömeç’ten ise 54 
üreticiye destek verildi. 

DESTEKLER ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 
ARTARAK DEVAM EDECEK
Yılsonuna kadar bin üreticiye 10 bin 
adet zeytin toplama kasası ve 4 bin 
adet zeytin toplama örtüsü desteği 
verecek olan Büyükşehir Belediyesi, 
2023 yılı zeytin hasat sezonunda da 13 
bin zeytin üreticisine destek vermeyi 

hedefliyor. 
810 bin dönüm zeytinliği ve 12 milyonu 
aşkın zeytin ağacı bulunan Balıkesir’de 
Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 
üreticilere destekler vermeyi sürdür-
düklerini belirten Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Serkan Akça, dünyanın en 
değerli zeytin ve zeytinyağının üretil-
diği Körfez Bölgesi’nde üreticilere, be-
reketli bir hasat dönemi geçirmelerini 
diledi.
Havran Ziraat Odası Başkanı Âdem 
Yakut, zeytin üreticilerine desteklerin 
devam etmesini dileyerek Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.
Zeytin üreticisinin alın teri ve emek-
lerine büyük saygı duyduklarını ifade 
eden Edremit Ziraat Odası Başkanı 
Ali Yılmaz Diker, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin desteklerinden çok memnun 
olduklarını söyleyerek devamının gel-
mesini istedi.

Zeytin denilince ilk akla gelen şehir olan Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin üreticilerine destekler 
verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ÇKS kayıtlı üreticilerden kura ile belirlenen; Burhaniye’den 175, Ayvalık’tan 

144, Edremit’ten 117, Havran’dan 129 ve Gömeç’ten ise 54 üreticinin her birine; 10 zeytin toplama kasası ve 4 
zeytin toplama örtüsü dağıtıldı. 
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BURHANİYE GIDA AKREDİTE
LABORATUVARI 
NUMUNE ALIMINA BAŞLADI
Zeytin üreticilerine gerekli desteğin 
verilmesinin çok önemli olduğunu 
söyleyen Burhaniye Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Aysel, geçtiğimiz yıl 
zeytin, zeytinyağı ve tıbbi aromatik 
bitkilerle ilgili kurdukları ve bu yıl tüm 
gıda ürünlerini de dahil ettikleri Bur-
haniye Gıda Akredite Laboratuvarı’nı 
kullanmaları için çiftçileri davet etti 
ve laboratuvarın kurulum sürecinde 
finansman sağlayan ve gerekli izinle-
rin alınmasıyla ilgili büyük katkı sunan 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel 
Yılmaz’a teşekkür etti.

“ÇOK YERİNDE VE DEĞERLİ 
BİR DESTEK”
Zeytin üretiminin meşakkatli bir iş ol-
duğunu belirten Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisi Tarım Komisyonu 
Başkanı ve Havran Belediye Başkanı 
Emin Ersoy, kendisinin de bir zeytin 
üreticisi olduğunu belirterek onların 
her türlü ihtiyaçlarını bildiğini söyledi. 
Büyükşehir Belediyesi’nin destekle-
riyle zeytin toplama örtüsü ve kasası 
dağıtımının, üreticiler için çok yerinde 
ve değerli bir katkı olduğunu sözlerine 
ekleyerek bereketli bir hasat sezonu 
diledi.

35 BÜYÜK PROJE YÜRÜTÜLÜYOR
Zeytincilere verilen desteğin çok 
önemli olduğunu vurgulayan İl Ta-
rım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, 
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hali 
hazırda 35 büyük proje yürüttükleri-
ni söyleyerek “Havran’da ve Balıkesir 
Merkez’de ‘Peynir Çarşısı’ kuracağız. 
Gönen ve Bandırma bölgesinde 400 
dekar alanda jeotermal seralar ku-
ruldu. Oraya dünyanın en büyük Je-
otermal Organize Sanayisini kuraca-
ğız. Birçok güzel projeyi daha birlikte 
yürütüyoruz. Bu destekler çitçilerimiz 
için çok önemli. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Yücel Yılmaz’a sağladığı 
imkânlardan dolayı teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 

TARIMSAL ÜRETİME 
HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR
Şehrin ekonomisinin yüzde 65’inin 
tarım ve hayvancılık sektörüne bağ-
lı olduğunu söyleyerek Balıkesir için 
önemine vurgu yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Biz, 
üreticimizin elini nasıl güçlendirebi-
liriz, neler yaparsak üreticimiz daha 
az maliyetle daha iyi şekilde kazanç 
elde edebilir, bunun hesabını yapı-
yoruz. Şehrimizde tarımsal üretimi 
kalkındırmak ve daha kaliteli olmasını 
sağlamak amacıyla her yönden des-

teklerimizi sürdürüyoruz. Arıcılık faali-
yetlerinden meyve-sebze ekimine, süt 
otu tohumundan arpa, buğday tohu-
muna, mera ıslahından küçükbaş hay-
vancılığı yaygınlaştırmak için Balıkesir 
Kuzusu damızlık koç dağıtımına ve 
yerli ırk buzağıların gelişimini destek-
leyen ürün verilmesine kadar birçok 
destekte bulunuyoruz. Bu desteklerin 
hepsi, şehrimizde berekete dönüşü-
yor.” dedi. 

HEDEF BİR NUMARA OLMAK
Evrensel düşünüp, yerel hareket ettik-
lerini belirterek konuşmasını sürdüren 
Başkan Yücel Yılmaz “Bundan yola 
çıkarak ürünlerimizin anlatıldığı, kayıt 
altına alındığı kitap çalışmaları yapı-
yoruz. Kimseyi ötekileştirmeden şeh-
rimizin her köşesinde hizmetlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin bereke-
tini artırarak kalkınmasını sağlıyoruz. 
Başka şehirlerde de bizim ürettiğimiz 
ürünlere bakıyorum, biz her zaman ilk 
dörde giriyoruz. Ben, birinciliğe alışkın 
biriyim. Balda da peynirde de zeytin 
ve zeytinyağı ürünlerinin kalitesinde 
de bu şehir 10 numara bir şehir her 
şeyde birinci olması lazım. Bu konuda 
hedeflerimizi koyduk ve bunları ger-
çekleştireceğiz.” diye konuştu.

29

w
w

w
.b

al
ik

es
ir.

be
l.t

r



Zeytin ve zeytinyağı denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olan Balıkesir’de zeytin hasadı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla başladı. Dünyaca tanınan Balıkesir zeytininin toplanmasından zeytinyağına 

dönüşmesine kadar olan serüveni tanıtan Başkan Yılmaz, şehirde zeytinciliğin daha ileri boyutlara taşınması için her 
türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Dünyanın en kaliteli ve verimli zeytin 
ağaçlarına sahip Balıkesir’de, zeytin 
hasadı Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla başladı. 
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde dün-
yada söz sahibi olan “Ayvalık Zeytin-
yağı”, “Burhaniye Zeytinyağı”,  “Ed-
remit Zeytinyağı” ile “Edremit Körfezi 
Yeşil Çizik Zeytini”nin Coğrafi İşaret’le 
tescillendiği Balıkesir’de, zeytin hasadı 
büyük bir coşkuyla başlıyor. Balıke-
sir’in en önemli tarımsal değerlerinden 
olan zeytinciliğin daha da gelişerek 
hem veriminin hem nefasetinin hem 
de tanınırlığının artması amacıyla Baş-
kan Yücel Yılmaz, hasadın başlangıcın-
dan zeytinlerin zeytinyağına dönüş-
mesine kadar olan süreci tanıtarak bu 
yıl ki rekolte hakkında bilgilendirmede 
bulundu.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK
REKOLTESİ BEKLENİYOR
10 yıldır zeytincilikle yakından ilgilen-
diğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bugü-
ne kadar gördüğü en yüksek zeytin 
rekoltesinin bu yıl gerçekleştiğini ifa-
de etti. Ağaçların dallarının zeytinlerle 
dolduğunu söyleyen Başkan Yücel Yıl-
maz “Bu işle uğraşan arkadaşlarımız, 
bir önceki senenin iki katı verimlilikteki 
zeytinliklerde toplama yapıyorlar. Al-
lah bereketini artırsın, bölgemiz için 
büyük bir kazanç. Zeytinciliğin geliş-
mesi ve veriminin artması için çalış-
malar gerçekleştiren; Tarım İl Müdü-
rümüze, ilçe tarım müdürlerimize ve 
Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığındaki ekip ar-
kadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Bu işler ekip çalışmasıyla daha da et-
kili ve güzel bir şekilde yapılıyor.” dedi.

“BALIKESİR’DE ZEYTİNCİLİK
BİR SERÜVENDİR”
Balıkesir’de zeytin hasadı başlangıcı-
nın dualarla ve şenliklerle gerçekleş-
tirildiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz 
“Ağaçlarımızın yaş ortalaması 150. Ba-

lıkesir’in zeytini ve zeytinyağı dünyaca 
tanınır. Kazdağları’nın havası, bereketli 
toprakları, rüzgârı bunların hepsi zey-
tinin kalitesi için etken oluşturuyor. Bu 
bölgede üretilen zeytinlerin yüzde 
20’si sofralık, yüzde 80’i ise zeytinya-
ğı olarak yapılır. Balıkesir’de zeytincilik 
bir serüvendir. Toplanmasından iş-
lenmesine kadar her şey bu bölgede 
büyük bir titizlik, özen ve en önemlisi 
tecrübeli ellerde yapılır. Balıkesir zey-
tini ve zeytinyağının kalitesi de bunu 
belgeler.” dedi.

EN VERİMLİ VE EN KALİTELİ
ZEYTİN BALIKESİR’DE
Ekim ayının 25’ine kadar 
toplanan zeytinin 
erken hasat yani 
en kıymetli-
si olduğunu 
s ö y l e y e n 
Başkan Yü-
cel Yılmaz 
“Zeytin üre-
t ic i ler imizin 
her zaman 
yan ında-
yız. 

Tüm dünyadaki zeytincilik sektörünü 
takip ediyoruz. Piyasa koşullarında en 
verimli ve kaliteli zeytin ile zeytinyağı 
Türkiye’de olduğu biliniyor. Dünya’da 
zeytin üretiminde 4. sıradayız. Tür-
kiye’de de Aydın, Muğla ve Balıkesir 
üretimde ilk sıraları alıyor.” dedi. 

BAŞKAN YILMAZ, ZEYTİNİN SERÜVENİNİ 
ANLATTI

30

EK
İM

 -
 K

A
SI

M
 -

 A
R

A
LI

K 
 2

02
2



BALIKESİR 
KAYMAKLISI,

COĞRAFİ İŞARET’E
KAVUŞTU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre özgü ürünlerin 
tanınırlığını artırarak Coğrafi İşaret ile korunması 
amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 

son olarak ‘Balıkesir Kaymaklısı’na da tescil belgesi 
kazandırdı. Böylece Balıkesir’in, Coğrafi İşaret’li ürün 

sayısı 18’ye yükseldi. 

Her yöresinde ayrı bir kültür ve gele-
neği taşıyan Balıkesir’in kendine özgü 
özellik taşıyan ürünlerinin; geleceğe 
aktarılması, tanınırlığının artırılması ve 
yöre halkına kazanç sağlaması ama-
cıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Coğrafi İşaret başvuruları tüm hızıyla 
devam ediyor. Kalitesi, gelenekselliği, 
yöreden elde edilen hammaddesinin 
korunmasının sağlanması açısından 
büyük önem arz eden Coğrafi İşaret 
ile tescilli 17 ürünü bulunan Balıke-
sir’de, rakam ‘Balıkesir Kaymaklısı’nın 
da tescil almasıyla 18’ye yükseldi. 

COĞRAFİ İŞARET SAYISI
17’YE ÇIKTI
Toplam 18 Coğrafi İşareti’nin 14’ü gıda 
ürünü olan Balıkesir’in; Edremit, Burha-
niye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit 
Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim 
Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle 
Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri, Susurluk 
Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor 

Soğanı, Savaştepe Sarıbeyler 
Seferberlik Çöreği, Balıkesir 

Kaymaklısı, Ayvalık Lor Tatlı-
sı, Balıkesir Pullusu, Gönen 
İğne Oyası, Yağcıbedir Ha-
lısı ile Marmara Mermeri 
ürünlerinde Coğrafi İşa-
ret bulunuyor.

YENİLERİ YOLDA
Bunlara her geçen gün bir yenisini 
ekleme gayretiyle çalışan Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent 
ve Marka Kurumunda başvurularını 
tamamladığı; Bükdere Küflü Deri Katık 
Peyniri, Manda Kaymağı ve Balya Te-
reyağı, Balıkesir Kuzu Kokoreci için de 
tescil belgelerine kavuşacak. 
Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi ve proje ortakları; Balıkesir Vali-
liği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret 
Borsası’nın birlikte hazırladığı, 30 çeşit 
ürünüyle hem göze hem de damağa 
hitap eden “Balıkesir Kahvaltısı” için 
de çok yakında Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi gelecek. 
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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in tari-
hi ve manevi kimliğini öne çıkaran çalış-
maları titizlikle sürdürüyor. İl genelinde 
tarihi yapıları restore ederek geleceğe 
kazandıran Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi; Fatih Sultan Mehmet’in Halası, 
Zağnos Mehmet Paşa’nın eşi Fatma 
Sultan ile kızı Sitti Hatun’un kabirlerinin 
bulunduğu Fatma Sultan Türbesi’nde 
başlattığı restorasyon çalışmalarını 
tamamladı. Altıeylül İlçesi Halalca ve 
Ovaköy kırsal mahalleleri arasında yıl-
lardır harap bir halde bulunan Fatma 
Sultan Türbesi’nin restorasyon projesi 
Altıeylül Belediyesi tarafından hazır-
landı, restorasyon çalışması da Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yürütüldü. 
Türbenin restorasyonun yanı sıra ziya-
rete gelecek vatan-

daşlar için alana tuvalet, abdesthane 
ve mescitte inşa edildi. 

DUALAR İLE AÇILDI
Halalca Mahallesi’nde kılınan Cuma 
namazının akabinde; Balıkesir AK Parti 
Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Karesi Kaymakamı ve Vali Ve-
kili Metin Arslanbaş, AK Parti Balıkesir 
İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Ka-
resi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, UC-
LG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman, Altıeylül Belediye Başkanı Ha-
san Avcı, Karesi Belediye Başkanı Din-
çer Orkan, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve 
mahalleliler türbenin açılışına katıldı. İl 

Müftüsü Celal Sürgeç’in yaptığı duay-
la vatandaşların ziyaretine açılan tür-
benin açılış kurdelesini Başkan Yücel 
Yılmaz; il protokolü ve restorasyonda 
görev alanlarla birlikte kesti.

“GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”
“Osmanlı’ya nasıl can verdiyse bu top-
raklar, Cumhuriyetimize da aynı gücü 
vermiştir.” diyen Altıeylül Belediye 
Başkanı Hasan Avcı “Tesisin yapımı-
na katkılarından dolayı ustasından 
Büyükşehir ekibine ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a 
teşekkür ediyorum. Geçmişine sahip 
çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz.” 
dedi.

FATMA SULTAN TÜRBESİ 
ZİYARETE AÇILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yok olmaktan kurtarılan Fatma Sultan Türbesi, çalışmaların 
tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretinde açıldı. Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’in her yerindeki kadim 

şehircilik anlayışını, tarihin ve medeniyetin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.



“RESTORE EDİLEN
BASİT BİR TÜRBE DEĞİL”
“Geçmişine sahip çıkanlar geleceğine 
de sahip çıkar” diyen AK Parti İl Baş-
kanı Ekrem Başaran “Restore edilen 
basit bir türbe değil. Çok önemli bir 
türbe. Eserlerimize sahip çıkıyoruz. 
Türbenin restorasyonun yapılmasını 
sağlayan Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Yücel Yılmaz’dan Allah razı 
olsun, buraları çok güzel olmuş.” dedi.

“MEDENİYETİMİZİN
TÜM UNSURLARINI
ORTAYA ÇIKARIYORUZ”
Erken Osmanlı döneminin mimari 
özelliklerini taşıyan Fatma Sultan Tür-
besi’nin açılışında konuşan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 

Yılmaz “Biz, Büyükşehir Belediyesi 
olarak Balıkesir’in her yerindeki kadim 
şehircilik anlayışını, tarihimizin ve me-
deniyetimizin tüm unsurlarını ortaya 
çıkarmaya çalışıyoruz. Başçeşme Me-
zarlığı, Şeyh Lütfullah Camisi, Zağanos 
Paşa Camisi ve şimdi Fatma Sultan 
Türbesi. Yürüttüğümüz Puşide Projesi 
kapsamında 33 türbemizdeki puşide-
leri değiştirdik. 120’ye yakın çeşmenin 
bakım ve restorasyonunu yaptık. 28 
tane tarihi yapıyı restore ettik, şuan-
da tamamlanmak üzere. Amacımız bu 
kadim şehrin özgüvenini yükseltmek. 
Her zaman insana değer veren, uzlaşı 
içinde yaşayan, merhametli bir şehir 
Balıkesir. Ben Balıkesirli olmaktan ve 
bu şehre hizmet etmekten gurur du-
yuyorum. Türbenin restorasyonunda 

emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

“RESTORASYON
ÇOK GÜZEL OLMUŞ”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak 
bütünlük arz eden projelerle günümü-
ze miras kalan yapıların geleceğe ta-
şınması konusunda proje ve yatırımlar 
gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey 
“Hayırlı uğurlu olsun, güzel bir açılışta-
yız. Bizim için tarihe sahip çıkmak çok 
önemli. Fatma Sultan Türbemizin res-
torasyonu çok güzel olmuş. Bu projeyi 
düşünen, yapan, bugün bu hale geti-
ren herkese çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.
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Şehrin tarihine tanıklık eden yapıları restore ederek geleceğe kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19. 
yüzyılda inşa edilen Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki şadırvanı tüm mimari özellikleriyle yeniden göz kamaştıracak 
bir hale getirdi. Ayrıca gerçekleştirilen meydan düzenleme çalışmalarıyla da Zağnos Paşa Camisi ve Yeni Çarşı ile 

tarihsel bir bütünlük oluşturuldu. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si’nin tarihi Zağnos Paşa Mey-
danı çevresinde gerçekleştirdiği 
düzenleme ve sağlıklaştırma ça-
lışmaları kapsamında; Karesi İlçe-
si Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda 
bulunan tarihi şadırvan restore 
edildi. 19. yüzyıl sonlarında inşa 
edildiği tahmin edilen, günümüz-
de ise geriye sadece su haznesi 
kalan tarihi şadırvan, Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmaları netice-
sinde tüm mimari özellikleriyle 
yeniden göz kamaştıran bir hale 
getirildi. Geçmişteki özgün formu 
tespit edilerek projelendirilen şa-
dırvan aslına uygun bir şekilde 
kubbe de eklenerek restore edil-
di.

BOZULMALAR MEVCUTTU
Sekiz parçadan oluşan mermer 
levhayla çevrelenen, her mer-
mer levha üzerinde ikişer döküm 
bataryanın bulunduğu 70 santi-
metre derinliğindeki şadırvanda 
bozulmalar tespit edildi. Aynı za-
manda aslına uygun olmayan bir 
takım değişikliklerin yapıldığı şa-
dırvanın özgün halinde ise sekiz 
mermer kaideye oturan sekiz ah-
şap sütun üzerinde iki kademeli 
bir üst örtü ve kubbe bulunuyor. 

GEÇMİŞTEKİ GİBİ OLDU
Şadırvanın restorasyon projesi, 
yapıldığı döneme ait fotoğrafla-
rından belirlenen özgün görünü-
münden yola çıkılarak hazırlandı. 
Özgün formu tespit edilerek tüm 
detaylarıyla aslına uygun 
şekilde yeniden yapılan 
şadırvana tıpkı yapıldığı 
dönemde olduğu gibi 
kubbe de eklendi. 
Büyükşehir Beledi-
yesi; altyapı, asfalt, 
meydan düzenleme 
ve restorasyonçalış-
malarını 21 günde ta-
mamladı. 

ŞADIRVAN 
ESKİ İHTİŞAMINA

KAVUŞTU
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Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, kentin tarihi ve 
kentsel kimliği için önem 
taşıyan tarihi yapıları res-
torasyon projeleriyle gün 
yüzüne çıkarmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıl baş-
lattığı tarihi çeşme resto-
rasyonlarını tüm hızıyla 
sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, son olarak Ka-
resi İlçesi, Hisariçi Mahal-
lesi Örücüler Caddesi ile 
Kurtuluş Sokak’ın kesişi-
minde yer alan “Kurtuluş 
Çeşmesi”nin restorasyonunu 
tamamladı. Türkiye ve Balıkesir’in 
düşmandan kurtulmasının anısına 
inşa edildiği ve bu nedenle ‘Kurtu-
luş’ adının verildiği çeşmenin mimari 
açısından şehir merkezinde başka 
bir örneği bulunmuyor.

ESKİ İŞLEV VE 
GÖRÜNÜMÜNÜ KAZANDI
Mermerden ve kare planlı olarak 
inşa edilen çeşmede; daralan iki 
kademe olarak yükselen beton ka-
ide üzerinde benzer formda mer-

mer bir geçiş kaidesi yer alır. 
Kaidenin üzerinde ise 

yaklaşık iki metre bo-
yutunda bir sütun 

yükselir. Musluk-
tan akan suyun 

t o p l a n d ı ğ ı 
daire formlu 
teknesi 

yine mermer malzemeden yapılmış-
tır. Bu tekneyi altta barok tarzda, 
genişleyen sarmak bir payandanın 
desteklediği görülmektedir. Çeş-
menin hemen altında inşa kitabesi 
ve çeşme lülesi vardır. Çeşmenin 
ana sütunu doğu yüzünde yer alan 
kitabesinde Celi Sülüs hatla “Balı-
kesir Kurtuluş Çeşmesi- 6 Eylül 1324 
(Hicriden Miladiye 1921-22)” yazı-
sı bulunuyor. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Dai-
resi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras 
Şube Müdürlüğünü tarafından ta-
mamlanan restorasyon çalışmasıyla 
çeşme eski işlevini kazandı. Kaide, 
sütun, tekne bölümlerinden oluşan 
çeşmenin sağlam durumda olması 
restorasyon müdahalelerinin de mi-
nimumda tutulmasında olanak sağ-
ladı. 

Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyesi, kentin tarihi ve 
kentsel kimliği için önem 
taşıyan tarihi yapıları res-
torasyon projeleriyle gün 
yüzüne çıkarmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz yıl baş-
lattığı tarihi çeşme resto-
rasyonlarını tüm hızıyla 
sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi, son olarak Ka-
resi İlçesi, Hisariçi Mahal-
lesi Örücüler Caddesi ile 
Kurtuluş Sokak’ın kesişi-
minde yer alan “Kurtuluş 
Çeşmesi”nin restorasyonunu 
tamamladı. Türkiye ve Balıkesir’in 
düşmandan kurtulmasının anısına 
inşa edildiği ve bu nedenle ‘Kurtu-
luş’ adının verildiği çeşmenin mimari 
açısından şehir merkezinde başka 
bir örneği bulunmuyor.

ESKİ İŞLEV VE 
GÖRÜNÜMÜNÜ KAZANDI
Mermerden ve kare planlı olarak 
inşa edilen çeşmede; daralan iki 
kademe olarak yükselen beton ka-
ide üzerinde benzer formda mer-

mer bir geçiş kaidesi yer alır. 
Kaidenin üzerinde ise 

yaklaşık iki metre bo-
yutunda bir sütun 

yükselir. Musluk-
tan akan suyun 

t o p l a n d ı ğ ı 
daire formlu 

Ülkenin 
ve Kuvayı 

Milliye Şehri 
Balıkesir’in 

düşman 
işgalinden 

kurtuluşunun 
anısına 

istinaden 
yapılan 

“Kurtuluş 
Çeşmesi” 

kurtuluşun 
100. yılında 

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 

restore edilerek 
geleceğe 

kazandırıldı. 

KURTULUŞ’UN SEMBOLÜ
100. YILINDA RESTORE EDİLDİ
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HAYDAR ÇAVUŞ ÇEŞMESİ,
İHTİŞAMLI GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞTU

Osmanlı mimarisinin meydan çeşmesi örneklerinden biri olan ve 1906 yılında yaptırılan, 
Bandırma’nın simgelerinden tarihi Haydar Çavuş Çeşmesi; Büyükşehir Belediyesi tarafından 

restore edilerek tüm ihtişamıyla kente ve geleceğe kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin dört bir yanında gerçekleş-
tirdiği; rölöve, restitüsyon ve resto-
rasyon çalışmalarıyla tarihi ve kültü-
rel kimliğini görünür hale getiriyor. 
Bandırma İskele Meydanı’na, 1906 
yılında Karesi Mutasarrıfı Ömer Ali 
Bey tarafından Haydar Çavuş Vakfı 
gelirleri kullanılarak yaptırılan Hay-
dar Çavuş Çeşmesi, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından geleceğe kazan-
dırıldı. 

Altıgen planlı, geniş saçaklı Os-
manlı mimarisinin meydan çeşme-
leri örneklerinden biri olan Haydar 
Çavuş Çeşmesi’nin; İskele Meyda-
nı’na bakan üç cephesindeki işçilikli 
sütunlar, büyük tekneler ve bitkisel 
kabartma süslemelerle, sade bir 
şekilde yapılan Haydar Çavuş Ca-
misi’ne bakan diğer üç cephesinde 
yıpranmalar, kırılmalar ve leke olu-
şumları meydana gelmesi üzerine 
Büyükşehir Belediyesi harekete 
geçti. Yapılan tespitlerde; zaman 
içerisinde çeşmenin arka kısmı yük-

seltme, tüm mermer yüzeylerde 
kirlenmeler, üst örtüde 

saçak altlarında, 
kubbe yüzey-

lerinde bo-
zu lma lar 

meyda-

na geldiği ve zemindeki mermerle-
rin yerinden oynadığı gözlemlendi.

KİTABESİ GÖRÜNÜR HALE
GETİRİLDİ
Kısmen giderlerinin tıkandığı ve te-
sisat sisteminde de bazı aksaklık-
ların olduğu da saptanan Haydar 
Çavuş Çeşmesi’ni restore eden Bü-
yükşehir Belediyesi, Balıkesirli mü-
derris Helvacızade Muharrem Hasbi 
Bey tarafından yazılan ve zamanla 
okunmayacak hale gelen kitabeyi 
de temizleyerek altın yaldızlı boyay-
la görünür hale getirdi. 

ÖZGÜN KİMLİĞİNE
SADIK KALINDI
Restorasyon işlemlerini en ince ay-
rıntısına kadar titizlikle gerçekleş-
tiren Büyükşehir Belediyesi; yanlış 
müdahaleler ile üzeri kapatılmış, 

mermer yüzeyler dâhil tüm 
cephelerde itinalı temizlik 

çalışması gerçekleşti-
rerek çatlak ve sıva 
kopmaları olan kub-
be içi ve üzerinde 
gerekli çalışmaları 
tamamladı. Boya-

nan kubbe üze-
rinde yer alan 

âlemin de 
özgün kim-
liğine sadık 
k a l ı n a r a k 
gerekli iş-

l e m l e r d e n 
geç i r i l mes i -

nin ardından üç 
ana cepheye LED 

aydınlatmalar takılarak 
çeşme, geceleri de göz alıcı 

bir hale getirildi.



Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Kasım 
Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 
3. Birleşiminde alınan kararlar doğ-
rultusunda su tarifelerinde yapılan 
düzenlemeler belirlendi.  Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz’ın başkanlığında gerçekleştirilen 
Genel Kurul’da; öncelikle her ay TÜFE 
uygulaması ile fiyat güncellemesi ya-
pılan su birim fiyatları 1 Aralık 2023 
tarihinden itibaren iptal edilerek TÜFE 
artış oranları artık faturalara yansıtıl-
mayacak. Bu uygulamada abonelerin 
faturalarında geçen yıla göre oranla-
nırsa yaklaşık %85 oranında yapılan 
artış uygulanmayarak Balıkesir’de 
su birim fiyatı sabit kalacak. Böylece 
Balıkesir 30 Büyükşehir Belediyesi 
arasında, TÜFE zammını iptal eden 7 
belediyeden biri oldu. 

ÜNİVERSİTELİYE
%50 İNDİRİMLİ SU MÜJDESİ
Su tarifelerindeki kademe uygulama-
sında 1. Kademede abonelere 12 ton 
su imkânı sağlanırken bu oran 15 tona, 
2. Kademede abonelerimize 24 ton su 
imkânı sağlanırken bu oran 30 tona, 
3. Kademede 24 ton üzeri su imkânı 
sağlanırken bu oran 30 tona çıkarıla-
rak kademe aralıklarında değişiklik ya-
pıldı. Yapılan bu uygulama ile tüketim 
miktarlarına bağlı olarak düşük tüke-
timlerde %10 a kadar yüksek tüketim-
lerde %30 a kadar indirimin faturalara 
yansıtılması sağlandı. Ayrıca 3. Kade-
me su birim fiyatı ile 2. Kademe su bi-
rim fiyatı arasındaki %30’luk fiyat farkı 
1 TL’ye düşürüldü. Öğrenci dostu şehir 
anlayışıyla hareket ettiklerini vurgu-
layan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, öğrenci belgesiyle BAS-
Kİ’ye başvuran üniversitelilerin, suyu 

yüzde 50 indirimli kullanabileceklerini 
müjdeledi.Ayrıca sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmadan vakıf ve yardım ku-
ruluşlarından yardım alarak geçimini 
sağlayan vatandaşlara da %20 indirim 
uygulanacak.  Suya indirim oranları 
meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul 
edildi. 

BASKİ 2019’DAN BU YANA 
794 MİLYONLUK HİBE SAĞLADI
BASKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Per-
formans Programının görüşüldüğü 
Genel Kurul’da kurumun çalışma yapı-
sı konusunda meclis üyelerini bilgilen-
diren Başkan Yücel Yılmaz “BASKİ’nin 
parasının hiçbir şekilde Büyükşehir 
Belediyesi’ne aktarılmadığını ve ya-
sal olarak da böyle bir şeyin mümkün 
olamayacağını söyledi. BASKİ’nin yap-
mış olduğu tahsilatlarla yatırımlarını 
gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan 
Yılmaz; gerçekleştirdikleri proje ve 
çalışmalarla göreve geldikleri günden 
bu yana kuruma 794 milyon liralık geri 
ödemesiz hibe ve teşvik kazandırdık-
larının altını çizdi. 

BASKİ SUYU MALİYETİNDEN 
6 LİRA AŞAĞIDA VERİYOR
Su yönetiminin çok hassas bir konu ol-
duğunu, BASKİ’nin maliyetinin altında 
suyu satamayacağını belirten Başkan 
Yücel Yılmaz “Biz, Türkiye’ye örnek 
olacak işler yaparak BASKİ’yi yöneti-
yoruz. BASKİ tahsil ettiği su faturaları 
ile hizmet üretmesi gereken bir yapı-
dır. Allah’ın insana verdiği en büyük, 
ucuz ve doğal nimet sudur. Ama bunu 
kontrol edemezseniz suyun yoklu-
ğuna katlanacak hiçbir canlı yoktur. 
Vatandaşlarımıza şöyle bir tarife uy-
guladık. Buna da ilgili komisyon üye-
lerinin oy birliği ile karar aldık. Kararla; 

şehrin nüfus, sosyal yapı, ekonomisi 
ve benzeri hususları değerlendirerek 
iki ayrı bölgede iki ayrı tarife uygula-
ması yapmaktayız. Biz, 1. Kademeyi 
15 ton olarak belirledik. Dört kişilik bir 
hanede aylık su tüketimi 9 ila 10 ton-
dur.  Balıkesir’deki vatandaşlarımızın 
yüzde 89’u ortalama 9 ton tüketmek-
tedir.  Bizim her yıl ve her ay su ma-
liyetini hesaplamamız gerekiyor. Bu 
BASKİ’nin yasal bir görevidir. Şu anda 
1 ton suyun maliyeti atık su bedeli ha-
riç 17.54 TL’dir.  Biz,1. Kademede kalan 
15 tona kadar su kullanan abonelerimi-
ze suyu, 1. Bölgede atık su bedeli hariç 
11.71 TL, 2. Bölgede atıksu bedeli hariç 
9.88 TL’den veriyoruz. Böylece mali-
yetinin altında su arzetmiş oluyoruz. 
Balıkesir’deki vatandaşlarımızın yüzde 
95’i1. Kademe aralığında su tüketerek 
maliyetinin altında su birim fiyatından 
yararlanmaktadır.” dedi. 

SU TASARRUFUNA TEŞVİK
Suda tasarruf sağlayanın az, aşırı tü-
ketenin daha çok ücret ödediğini ifade 
eden Başkan Yılmaz “Suyu çok kulla-
nanlara fren yaptırdığımızı düşünüyo-
ruz. Şehri rutin kullanma standartlarına 
ulaştırdık ve geleceğe umutla baka-
biliyoruz. Bu şehirde kimse biri çok 
kullanıyor diye susuzluk çekmeyecek. 
Aralık ayındayız, hala yağmur yağma-
dı. Şu anda; Gönen’deki, İbirler’deki, 
Selimiye’deki, İvrindi’deki, Havran’daki 
su seviyelerini takip ediyoruz. Suyun 
iki maliyeti var; personel ve elektrik. 
Biz yer altı sularını kullanıyoruz. 960 
köyümüzde depolara yerden elektrik-
le su çekiyoruz. Vatandaşlarımız müs-
terih olsun. BASKİ’ ye kendi işi dışında 
belediyecilik adına tek bir iş yaptırmı-
yoruz.” diye konuştu. 

BASKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından su tarifelerinde yapılacak indirim oranları belirlendi. Bu 
kapsamda; 1 kademe tüketimde %10, 2. ve 3. Kademe tüketimde % 30 indirim uygulandı. Ayrıca öğrenci belgesiyle 
BASKİ’ye başvuran üniversiteliler suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecekken, sosyal yardım alarak geçimini sağlayan 

vatandaşlara da %20 indirim uygulanacak.  

SU TARİFELERİNDE
SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe’de 75 Milyon liralık içme suyu yatırımını hayata geçiriyor. İlçe 
Merkezi ve Sarıbeyler Mahallesi’nin ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileyecek olan Büyükşehir, 

ilçeyi; kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyuyla buluşturacak yatırımın temelini attı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şeh-
rin dört bir yanına sağlıklı, temiz ve 
kesintisiz içme suyu ulaştırmak için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıke-
sir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (BASKİ), Savaştepe İlçe 
Merkezi ve Sarıbeyler Mahallesi’nde 
bulunan mevcut içme suyu hatlarının 
ekonomik ömrünü tamamlaması ve 
vatandaşların ihtiyaçlarını sağlaya-
maması üzerine yenilemek için kol-
ları sıvadı. ‘Savaştepe Merkez ve Sa-
rıbeyler Mahallesi İçme Suyu İnşaatı 
Yapım İşi’ kapsamında ilçeye, 75 Mil-
yon Türk Lirası yatırımda bulunacak 

olan BASKİ, ilçeyi kesintisiz ve kaliteli 
içme suyuyla buluşturacak. Bu kap-
samda; 94 bin 510 metre içme suyu 
şebeke hattı, bin 877 adet abone 
bağlantısı, 1000 metreküplük içme 
suyu deposu yapımı ve ayrıca 3 adet 
içme suyu deposu ile 15 adet terfi 
merkezinin derevizyonu yapılacak. 

SAVAŞTEPE YATIRIMLARLA 
CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Törende konuşan Başkan Yücel Yıl-
maz, Savaştepe’nin kendileri için çok 
önemli olduğunu ve yaptıkları her 
yatırımın ilçe için çok güzel olacağını 
söyleyerek “İçme suyu hattını en hızlı 

şekilde bitirip, sulama sezonuna ye-
tiştireceğiz. Savaştepe’nin önü açık. 
Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişme-
si en çok Savaştepe’ye yarayacak. 
Orada 2024’ten itibaren 45-50 bin 
kişi çalışmaya başlayacak, yıllardır 
bitmeyen yolu da bitiriyoruz. Konut-
lar, iş yerleri birçok yer hareketlene-
cek. Savaştepe, yaşamak için tercih 
edilen bir yer haline gelecek. Yol 
bittikten sonra, buradan Organize 
Sanayi’nin kapısına varmak 10 daki-
ka olacak. Biz, yatırımlarımız planla-
yarak düzgün bir şekilde yapıyoruz.” 
dedi.

SAVAŞTEPE’YE 75 MİLYONLUK
SU YATIRIMI



39

w
w

w
.b

al
ik

es
ir.

be
l.t

r

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Şehrin her köşesi için sabahlara ka-
dar çalıştıklarını ifade eden Başkan 
Yücel Yılmaz“Bandırma ve Erdek’in 
arıtmasını nasıl yaparız. Ayvalık, Er-
dek, Bandırma daha fazla su fatu-
rası ödüyordu, onları nasıl aşağıya 
düşürürüz derken çalışmalarımız bi-
rileri tarafından takip ediliyor ve hal-
kın teveccühü görülüyor. Cumhur-
başkanımız geldiğinde 34,5 Milyar 
liralık 3,5 yılda yapılan yatırımların 
açılışını yaptık. Yatırımlarımız devam 
edecek; Savaştepemiz’e, Sarıbey-
lerimiz’e ve ülkemiz için hayırlı bir 
yatırım olmasını diliyorum.” diye ko-
nuştu.
Savaştepe Merkez ve Sarıbeyler 
Mahallesi İçme suyu İnşaatı Temel 
Atma Töreni’ne, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 
yanı sıra; AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve aynı zamanda Balıke-
sir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti 
Balıkesir Milletvekilleri; Yavuz Suba-
şı, Mustafa Canbey, Savaştepe Be-
lediye Başkanı Turan Şimşek, BASKİ 
Genel Müdürü İzzet Günal, AK Parti 
İl ve İlçe Teşkilatları, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katılım gösterdi.  



Edremit, Altınoluk’ta bulunan “deniz manzaralı” çöplük, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
çalışmalarıyla tarihe karışacak. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; çocuklarda küçük yaşta çevre bilinci oluşturmak ve Bandırma Entegre Su Projesi’nin 
önemine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 çocuğun katılımıyla Bandırma Livatya Sahili’nde temizlik gerçekleştirdi.  

Edremit İlçesi’nin gözde turistik mer-
kezlerinden biri olan Altınoluk’ta, yer-
leşim yerine bir kilometre mesafede 
bulunan, 1990’dan 2019 yılına kadar 
vahşi depolama alanı olarak kullanılan 
çöplük; Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si tarafından rehabilite edilerek yeni-
den doğaya kazandırılacak. Bugüne 
kadar 577 bin 494 metrekare vahşi de-
polama alanının ıslahını tamamlayan, 
197 bin 571 metrekare alanda ise ıslah 

çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Be-
lediyesi; 29 yıl boyunca çöplük olarak 
kullanılan, 2019 yılında ise çöp dö-
külmesine son verilen Altınoluk vahşi 
depolama alanında rehabilite çalışma-
larına başlayacak. 12 bin 417 metreka-
re alana ve 90 bin metreküp hacme 
sahip Altınoluk vahşi depolama alanı 
ile ilgili proje çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir, 2023’te rehabilitasyon 
çalışmalarını tamamlayarak çöplüğün 

çevreye verdiği zararı önleyecek, yay-
dığı kötü kokuların ve yangın riskinin 
önüne geçecek. Büyükşehir Belediye-
si, şehir genelinde sürdürdüğü planlı 
rehabilite çalışmalarını tamamladığın-
da toplam 772 bin 065 metrekare ala-
nı ıslah etmiş olacak. Bu sayede top-
lam 3 milyon 225 bin 756 metreküp 
katı atık Büyükşehir’in planlı rehabilite 
çalışmaları ile tarihe karışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; derin 
deşarj yöntemiyle evsel atık ve kana-
lizasyon atıklarının bırakıldığı Marmara 
Denizi’nde kirliliği önleyecek “Bandır-
ma Entegre Su Projesi” kapsamında 
çalışmalarını sürdürüyor. İlçede derin 
deşarjı ortadan kaldırarak Bandır-
ma Körfezi’ni daha sağlıklı bir hale 

getirecek proje kapsamında; yakla-
şık 100 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, 
farkındalık yaratmak amacıyla Hacı 
Yusuf Mahallesi’nde bulunan Livatya 
Sahili’nde temizlik yaptı. Büyükşehir 
Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü (BASKİ) tarafından organize edi-

len etkinlikte çocuklara, öğretmenleri 
ve BASKİ personeli tarafından; çevre 
temizliği, iklim değişikliği ve sıfır atık 
konusunda bilgiler verildi. Böylelikle 
çocuklar, küçük yaşta çevre temizliği 
ve atık yönetimi konusunda farkında-
lık kazandılar. 

ÇEVRECİ MİNİK ELLER LİVATYA 
SAHİLİ’Nİ TEMİZLEDİ

DENİZ
MANZARALI 
ÇÖPLÜK DOĞAYA
KAZANDIRILACAK
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez Bölgesi’ne hizmet verecek olan Edremit Sokak Hayvanları Tedavi 
Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ultrason, hemogram cihazı ve yoğun bakım ünitesi bulunan merkezde 

tüm cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilecek.  

KÖRFEZ’E, SOKAK HAYVANLARI 
TEDAVİ MERKEZİ

“Tüm canlılara koşulsuz sevgi” anla-
yışıyla 3,5 yıldır sokak hayvanları ko-
nusunda önemli yatırım ve projeleri 
hayata geçiren Yücel Yılmaz başkanlı-
ğındaki Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si, Edremit’te Sokak Hayvanları Tedavi 
Merkezinin açılışını yaptı. Can dostların 
sağlık ve yaşam şartlarını iyileştirmek 
amacıyla faaliyete alınan Edremit So-
kak Hayvanları Tedavi Merkezi; tüm 
Körfez bölgesinin ihtiyacına cevap ve-
rebilecek kapasitede planlandı.

KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIYLA
POPÜLASYON DENGEDE
TUTULACAK
Ameliyathane, tedavi birimi, bakım 
odasından oluşan; röntgen, ultrason, 
hemogram cihazı ve yoğun bakım ka-
bini gibi sokak hayvanlarının teşhis ve 
tedavisi için gerekli tüm donanımın bu-
lunduğu merkezde; hastalık tedavileri, 
aşılama çalışmaları, parazit uygulama-
ları, kısırlaştırma ve diğer cerrahi ope-
rasyonlar gerçekleştirilecek. Merkezin 
yanı sıra devreye alınan nakil aracı 
vasıtasıyla da hızlı bir şekilde nakil ve 
ulaşımları sağlanacak. Özellikle yaz 
döneminde artan acil müdahale ve te-

davi taleplerine hızlı bir şekilde çözüm 
sağlaması beklenen merkezde ayrıca 
yoğun kısırlaştırma çalışmalarıyla po-
pülasyonda kontrol altında tutulacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN 
3 YENİ MÜJDE
Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Mer-
kezi’nin açılışında konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokak 
hayvanlarının; bakımı, tedavisi, bes-
lenmesi ve rehabilitasyonu konusun-
da son 3 yıldır hassasiyetle çalıştıkla-
rını ifade ederek açılışı yapılan tedavi 
merkezinin, bölgede büyük bir ihtiya-
ca cevap vereceğini kaydetti. Sokak 
hayvanları için gerçekleştirdikleri çalış-
malarda gönüllülerden, hayvansever-
lerden çok fazla destek gördüklerini 
belirten Başkan Yücel Yılmaz, bu böl-
gede gönüllülerin de katılımıyla güzel 
bir sistem kuracaklarını ifade ederek; 
“Güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. 
Acil müdahale üssü olarak planladığı-
mız tesisin kapısı 24 saat açık olacak.” 
açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz 
ayrıca Bandırma’ya Hayvan Hastanesi, 
Merkeze Hayvan Hastanesi ve Gönüllü 
Barınağı kazandırmak için çalışmaları 

başlattıklarını söyledi. 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Çalışmalarından dolayı Başkan Yücel 
Yılmaz ve ekibine teşekkür eden Ed-
remit Kaymakamı Ahmet Odabaş “Bi-
zim merhamet anlayışımız, sokak hay-
vanlarının beslenmesi ve bakımlarının 
yapılmasını öğütlüyor. Bu manada Bü-
yükşehir Belediyesine şükranlarımızı 
sunuyorum. Sokak hayvanlarımızın sa-
yısı günbegün artıyor. Bunun için hızlı 
bir şekilde kısırlaştırılmaları gerekiyor. 
Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz 
çok iyi bir performans sergiliyor. Kay-
makamlığımızın da destekleriyle, ilçe 
belediyemizle iş birliği içinde güzel 
işlere imza atıyorlar. Bir kez daha Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız ve eki-
bine teşekkür ediyor, merkezin hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
Düzenlenen açılış törenine; Başkan 
Yücel Yılmaz ve Kaymakam Ahmet 
Odabaş’ın yanı sıra AK Parti Edremit 
İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Milliyetçi 
Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı 
Halil Görmen, Havran Belediye Başka-
nı Emin Ersoy, sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez Bölgesi’ne hizmet verecek olan Edremit Sokak Hayvanları Tedavi 

KÖRFEZ’E, SOKAK HAYVANLARI 
TEDAVİ MERKEZİ



Sokak hayvanlarının sağlık ve refahına yöne-
lik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan faaliyetlerin vatandaşlarla koordinas-
yon içerisinde sürdürülmesi amacıyla hayata 
geçirilen “Mutlu Patiler Projesi” kapsamında 
4. buluşma gerçekleştirildi. Belirli periyotlar-
da buluşmalar düzenlenerek hayvan sevgisi, 
doğru besleme, sokak hayvanlarının sağlığı 
konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerin 
yapıldığı buluşmaların 4’üncüsü Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla 
düzenlendi. 

SON 3 AYDA 10 BİN KİLOGRAM
MAMA DESTEĞİ
Bilinçsiz beslemenin ve sokak hayvanlarının 
sağlık sorunlarının önüne geçmek, daha faz-
la sokak hayvanına vatandaşların desteğiy-
le ulaşabilmek, vatandaşlardan doğru geri 
bildirimler alarak can dostların refahını sür-
dürebilir bir şekilde sağlamak amacıyla ger-
çekleştirilen projeye bu güne kadar yaklaşık 
bin 500 hayvansever katılım gösterdi. Proje 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi “Pati-
kart” sahibi gönüllü vatandaşlara son 3 ayda 
düzenli aralıklarla 10 bin kilogram mama des-
teği sağladı. Projeye katılım sağlayan gönül-
lülere; etkinlik ve faaliyetler konusunda SMS 
bilgilendirmede bulunuluyor. 

“HAYVANSEVERLERİMİZİ
 DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Balıkesir ile ilgili her konuda kendilerini so-
rumlu hissettiklerini söyleyerek söze başla-
yan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz, Mutlu Patiler Projesi çatısı altında büyük 
bir aile olduklarını belirtti. Hayvanseverlerle 

iletişimi en üst seviyede tutarak herkesin 
mutlu olacağı işler yapılması gerektiğine 
vurgu yapan Başkan Yücel Yılmaz “So-
kak hayvanlarına en çok onları seven, 
gönüllü insanlar aracılığıyla yardımcı 
olabiliriz. Şehrimizde 40 ila 45 bin 
köpeğimizin bakımını sizlerle birlik-
te yürütüyoruz. Son 3 yılda 6 bine 
yakın köpeğimize küpe taktık ve 
kısırlaştırdık. Daha çok çalışmamız 
gerekiyor. Kendi içinde örgütlü bir 
şehir olursak istihbaratımız sağ-
lam olur. Amacımız; şehrimizde 
hayvanseverliği örgütlü, gü-
zel, teşkilatlı ve birbirinden 
haberdar olan bir hale 
getirmeliyiz. Hayvanse-
verlerimizle bir araya 
gelmekten mutlu-
luk duyuyoruz. Bu 
iş yapmaktan zevk 
alıyoruz. İşi güzel 
yapmanın yolu da 
disiplinli olmaktan 
geçiyor, eğitimleri-
miz devam edecek. 
Hayvanseverleri-
mizi desteklemeye 
devam edeceğiz. 
İletişim kanallarımız 
da açık olduğunda 
sorunlara yerinde 
ve mantıklı çözüm-
ler üretebiliriz. Bunu 
yaptığımızda Türki-
ye’ye örnek olacağız.” 
dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Patiler Buluşması” kapsamında hayvanseverlerle bir 
araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, sokak hayvanlarını gönüllü vatandaşlara zimmetleyerek yaşamları 

boyunca; beslenme, aşılama ve tedavileri için onlara bütçe vereceklerini belirterek bu konuda 
Türkiye’ye örnek olacaklarını dile getirdi. 

BALIKESİR,
HAYVANSEVERLİKTE

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK
HAYVANSEVERLİKTE
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YAŞAMI BOYUNCA 
TÜM İHTİYAÇLARI
KARŞILANACAK
Sokak hayvanlarını tamamen 
gönüllülere zimmetleyip, onlara 
bütçe vereceklerini dile getiren 
Başkan Yücel Yılmaz “O canlımız; 
yaşamı boyunca sahipli olacak ve 
beslenmesi, aşılanması, tedavisi 
gibi gerekli tüm ihtiyaçları kar-
şılanacak. Tüm gönüllülerimizle 
birlikte şehrimizde bu işi kontrol 
altına alacağız. Edremit’te oluştur-
duğumuz gibi Ayvalık, Bandırma 
ve Merkez de rehabilite merkez-
leri oluşturacağız. Burada sokak 
hayvanlarımıza vakit ayırdığınız ve 
hayvansever olduğunuz için hepi-
nize çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.  

YAŞAMI BOYUNCA 
TÜM İHTİYAÇLARI

Sokak hayvanlarını tamamen 
gönüllülere zimmetleyip, onlara 
bütçe vereceklerini dile getiren 
Başkan Yücel Yılmaz “O canlımız; 
yaşamı boyunca sahipli olacak ve 
beslenmesi, aşılanması, tedavisi 
gibi gerekli tüm ihtiyaçları kar-
şılanacak. Tüm gönüllülerimizle 
birlikte şehrimizde bu işi kontrol 
altına alacağız. Edremit’te oluştur-
duğumuz gibi Ayvalık, Bandırma 
ve Merkez de rehabilite merkez-
leri oluşturacağız. Burada sokak 
hayvanlarımıza vakit ayırdığınız ve 
hayvansever olduğunuz için hepi-
nize çok teşekkür ediyorum.” diye 

şılanacak. Tüm gönüllülerimizle 
birlikte şehrimizde bu işi kontrol 
altına alacağız. Edremit’te oluştur-
duğumuz gibi Ayvalık, Bandırma 
ve Merkez de rehabilite merkez-
leri oluşturacağız. Burada sokak 
hayvanlarımıza vakit ayırdığınız ve 
hayvansever olduğunuz için hepi-
nize çok teşekkür ediyorum.” diye 
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CAN DOSTLAR HER DAİM
KORUMA ALTINDA

Tüm canlıların ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir şehir inşa 
etmek amacıyla birçok yatırım ve 
hizmeti hayata geçiren Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi; sokaklarda 
yaşayan dostların güvenli, huzurlu 
ve sağlıklı olmalarına büyük 
önem veriyor. Şehrin dört bir 
yanına yerleştirilen beslenme 
odak noktalarından hayvan dostu 
otobüs duraklarına, can dostlara 
daha erişilebilir hizmet verebilmek 
amacıyla sağlık taramasından, 
aşılamalarına kadar çok sayıda 
hizmetin verildiği VETBÜS’e, yaralı 
sokak hayvanlarına yerinde acil 
müdahale ederek ulaşım esnasında 
oluşabilecek can kayıplarını 
minimuma indiren tam donanımlı 
“Veteriner Hayvan Ambulansı” 
VETBULANS’a kadar örnek olacak 
birçok hizmeti hayata geçirdi. 

MAMAMATİKLER
DEVREYE ALINIYOR
4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü kapsamında İvrindi Sokak 
Hayvanları ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde bir program 
gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi, günün anlam ve 
önemine yakışan bir hizmeti daha 
uygulamaya aldı. Doğa ve hayvan 
sevgisini bir araya getirecek olan 
projeyle, şehrin belirli bölgelerine 
mamamatikler yerleştirilecek. Geri 
kazanılabilir atıklarını mamamatiğe 
atan vatandaşlar hem geri 
dönüşüme katkı sağlayacak hem 
de karşılığında aldıkları mamalarla 
sokaktaki can dostları besleyecek. 
Geçtiğimiz yıldan bu yana, 5 bin 112 
can dosta rehabilitasyon hizmetini 
sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 
12 bin aşılama ve tedavi işlemi 
gerçekleştirerek doğal ortamlarına 
bırakılmalarını sağladı ve 714 
can dostu sahiplendirerek yeni 
yuvalarına kavuşturdu. 

Tüm canlılara saygılı bir yönetim 
anlayışıyla sokak hayvanlarının 
yaşam kalitesini artıran birçok 

hizmeti hayata geçiren Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim 

Hayvanları Koruma Günü 
kapsamında İvrindi Sokak 

Hayvanları ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde bir program 

gerçekleştirdi. Programda yeni 
devreye alınacak mamamatikler 

tanıtıldı. 

can dostu sahiplendirerek yeni 
yuvalarına kavuşturdu. 
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birçok hizmeti hayata geçirdi. 12 bin aşılama ve tedavi işlemi 
gerçekleştirerek doğal ortamlarına 
bırakılmalarını sağladı ve 714 
can dostu sahiplendirerek yeni can dostu sahiplendirerek yeni 
yuvalarına kavuşturdu. 
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6 BİN CAN DOST TEDAVİ EDİLDİ
Can dostların beslenmesine 
katkı sağlamak adına ekipler ve 
vatandaşlarla birlikte koordineli bir 
şekilde çalıştıklarını söyleyen Çevre 
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Volkan Karateke “İl genelindeki 
tüm beslenme odaklarına rutin 
periyotlarda mama desteği 
gerçekleştirdik. Bu çalışmaları daha 
etkin bir şekilde sürdürebilmek 
amacıyla, Mutlu Patiler Projesi’ni 
faaliyete aldık, kısa sürede güçlü bir 
ekip olduk. Yakın dönemde faaliyete 
aldığımız VETBULANS’ımızı ile 7/24 
esasıyla görev yaparak sadece 3 
aylık süre içerisinde acil durumda 
olan bin 382 dostumuza müdahalede 
bulunarak güvenli bir şekilde 
bakımevlerimize sevkini sağladık. 
VETBÜS ile şehrimizi karış karış 
gezdik. Tedavi ihtiyacı olan 6 bin can 
dostumuza ulaştık.Bu anlamlı günde, 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda 
bizimle beraber olan herkese 
teşekkürlerimi sunuyor, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın 

selamlarını ileterek, saygılarımı 
sunuyorum.” dedi. 

“CAN DOSTLARIMIZIN 
YARALARINI SARIYORUZ”
“Tüm Canlılara Koşulsuz Sevgi” 
sloganıyla büyük bir gayret ve 
özveri içerisinde çalışmalarımızı 
sürdürdüklerini belirten Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. 
Mustafa Küçükkaptan “Her geçen 
zaman çalışma heyecanımızı artırarak 
can dostlarımıza gösterilen sevgi ve 
şefkati güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz 
yıl 4 Ekim’de açılışını yaptığımız 
VETBÜS aracımızla Balıkesir’imizi 
karış karış gezerek; bizlerin 
yardımına ihtiyaç duyan tüm can 
dostlarımıza sevgimizi götürdük. 
Çalışmalarımızı geliştirerek 
hızlıca modern ve tam 
teşekküllü VETBULANS’ımızı 
hizmet yelpazemize dâhil ettik. 
Dostlarımızın yaralarını sardık. 
Çok üzüldüğümüz Marmaris ve 
Kepsut yangını gibi üzücü doğal 
afetlerde ekiplerimizle görev 

alarak sahra hastanesi kurduk. Zorlu 
şartlarda zarar gören canlılara nefes 
olarak umut olduk, yaraları sarmaya 
çalıştık. Bizler bu uğurda gayret 
ediyoruz, tek bir can için koşturuyoruz 
ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz.” dedi. 
Programa katılım sağlayan İvrindi 
Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, 
4 Ekim Hayvanları Günü’nün çok 
anlamlı bir gün olduğunu belirterek 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 
programından mutluluk duyduklarını 
söyledi ve etkinliği hayırlı olmasını 
diledi. 

yıl 4 Ekim’de açılışını yaptığımız 
VETBÜS aracımızla Balıkesir’imizi 
karış karış gezerek; bizlerin 
yardımına ihtiyaç duyan tüm can 
dostlarımıza sevgimizi götürdük. 
Çalışmalarımızı geliştirerek 
hızlıca modern ve tam 
teşekküllü VETBULANS’ımızı 
hizmet yelpazemize dâhil ettik. 
Dostlarımızın yaralarını sardık. 
Çok üzüldüğümüz Marmaris ve 
Kepsut yangını gibi üzücü doğal 
afetlerde ekiplerimizle görev 
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317 KULÜBE
15 MİLYON LİRA DESTEK 

‘Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’ ve ‘Mahalle Ligi Paneli’ne katılan Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 317 kulübe söz verdiği 15 milyon liralık 

desteği yerine getirdi. Başkan Yılmaz,  turnuvayla 20 ilçede 40 bin çocuğa ulaşmayı 
hedefl ediklerini söyledi.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayele-
rinde Balıkesir Valiliği, Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu ortaklığında düzenlenen 
“Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni” 
ve “Mahalle Ligi Paneli” gerçekleştiril-
di. Geçtiğimiz yıllarda yalnızca futbol 
branşında organize edilen, bu yıl ise 
basketbol ve voleybol branşlarının da 
eklendiği Mahalle Ligi Turnuvası’nın 
düzenlenen panel ile başlatıldığı et-
kinlikte konuşan Başkan Yücel Yılmaz, 
turnuvayla 20 ilçede 40 bin çocuğa 
ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.  Ge-
çen yıl yine sporcular ile bir araya ge-

len Balıkesir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yücel Yılmaz, 317 kulübe 15 milyon 
TL nakdi destek verme sözü vermişti. 
Bugün yapılan Mahalle Ligi Paneli’n-
de sözünü tutarak sporcuların yüzünü 
güldürdü.  Programda ayrıca başarı 
elde etmiş sporculara, sporun enleri-
ne ödülleri verildi, amatör spor kulüp-
leri nakdi yardım töreni düzenlendi. 
Mahalle Ligi programı için Balıkesir’e 
gelen Türkiye Voleybol Federasyonu 
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Tür-
kiye Basketbol Federasyonu Başkan-
vekili Ömer Onan, Milli Takımlar Direk-
törü Haluk Yıldırım ve Teknik Direktör 
Yılmaz Vural, Balıkesir Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makam-
da ziyaret etti.

317 KULÜBE 15 MİLYON
NAKDİ DESTEK
Öncelikle Amatör Spor Haftası’nda 
birçok etkinlikler yapıldığı bilgisini ve-
rerek gençlere hitap eden Balıkesir 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
(ASKF) Başkanı Metin Mengüç “Etkin-
likler Mahalle Ligi ile birleştirilip daha 
güzel etkinlikler oluşturuldu. Bu yıl için 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Yücel Yılmaz, Balıkesir’de bulu-
nan 317 kulübe nakdi olarak 15 milyon 
lira vermeyi söz vermişti. 



47

w
w

w
.b

al
ik

es
ir.

be
l.t

r

Başkanımızın verdiği söz bugün ha-
yata geçti. 317 kulüp adına bizlere bu 
desteği sağlayan Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok te-
şekkür ediyorum.” dedi. Başkan Men-
güç, iki tane futbol sahası hazır olan 
Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nin 
amatör lig maçlarında hizmete açıla-
cağını da müjdeledi.

YARINLARIN SPORCULARI
BALIKESİR’DEN ÇIKACAK
Mahalle Ligi etkinliklerinin gençler için 
çok yerinde bir proje olduğuna dik-
kat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Lokman Arıcıoğlu “Bakanlığımız tüm 
sporcularımızı sonuna kadar destekli-
yor. Belirli sayıdaki başarılı çocukları-
mıza sporcu harçlığı veriyor. Yine aynı 
şekilde yüzde yüz eğitim burslarımız 
başladı. Ortaokul, lise ve üniversite 
öğrencilerimiz özel okullardan fay-
dalanmaya başladılar. Bakanlığımız 
ülkemiz genelinde reform düzeyinde 
büyük yatırımlar yapıyor.  Şehrimizde 
de şu an biten ve devam eden 50’nin 
üzerinde yatırımlarımız var. Hemen 
hemen bütün branşlara dokunuyo-
ruz. İnşallah yarınların sporcuları bu 
şehirden çıkacak.” dedi.

SPOR ŞEHRİ BALIKESİR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-

nı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in insanların 
huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir 
‘Spor Şehri’ olarak anılmasını iste-
diklerini söyledi. Spor altyapısı güçlü 
olan ve insanların sporla ilgilendiği 
şehirlerde vandalizmin az, muhabbe-
tin çok olacağını belirten Başkan Yıl-
maz “Farklı branşlarda yetenekli ço-
cuklarımızı keşfedip Balıkesir adına, 
Türkiye ve dünyada mücadele etme-
lerini istiyoruz. Profesyonelleşerek en 
iyi şekilde şehrimizi ve ülkemizi tem-
sil etsinler, dünyaya İstiklal Marşımızı 
okutsunlar istiyoruz. Balıkesir olarak 
milli sporcular yetiştirelim istiyoruz.” 
dedi.

“BİZİM İNSAN KAYNAĞIMIZ
BAŞARABİLİR”
Balıkesir’in insan kaynağı açısından 
çok zengin olduğunu vurgulayan 
Başkan Yücel Yılmaz “Şehir olarak fır-
sat verildiğinde imkân sağlandığında 
her şeyi yapabilecek, başarabilecek 
kapasitedeyiz. Son üç yılda şehrimiz-
de sporla ilgilenen herkesin fark et-
tiği gibi çok şey değişti. Tesislerimiz 
çok güzel. Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Muharrem Kasapoğlu’na des-
tekleri için çok teşekkür ediyorum. 
Büyükşehir olarak Ali Hikmet Paşa 
Spor Kompleksi’ni tamamlamak üze-
reyiz. Balıkesir’in artık tesis ihtiyacı 

kalmıyor. Bundan sonrasında bizim 
bu işi daha planlı ve sistematik bir 
şekilde yapmamız gerekiyor. Uyum 
içerisinde çalışarak üzerimize düşeni 
layıkıyla yaptığımız sürece görecek-
siniz Balıkesir sporda da çok başarılı 
olacak.” dedi.

“HEDEF 40 BİN ÇOCUĞA
ULAŞMAK”
“Önceliğimiz gençler” diyen Baş-
kan Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda 
yalnızca futbol branşında organi-
ze edilen Mahalle Ligi Turnuvası’nın 
kapsamını genişleterek basketbol ve 
voleybol branşlarını da eklediklerini 
söyledi. Başkan Yılmaz, projeyle yak-
laşık 40 bin çocuğa ulaşmayı hedefle-
diklerini ifade etti. 

MAHALLE LİGİ TURNUVASI PANELİ
Programın sonrasında ise Spor Spi-
keri Yasin Dallı moderatörlüğünde; 
Türkiye Voleybol Federasyonu Baş-
kanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye 
Basketbol Federasyonu Başkanvekili 
Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü 
Haluk Yıldırım, Teknik Direktör Yılmaz 
Vural ve eski millî futbolcu Ahmet 
Dursun’un konuşmacı olarak yer aldı-
ğı Mahalle Ligi Turnuvası Paneli ger-
çekleştirildi.



Balıkesir’in Değerleri temasıyla, hey-
keltıraşların elinde şekillenen Marmara 
mermerleri, Ege Denizi’nin en güzel koy-
larından olan Gömeç İlçesi Karaağaç Ma-
hallesi’nde bulunan Gemi Yatağı Koyu ve 
Tilki Koyu karşısında su altı güzellikleriyle 
buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirası-
nı geçmişten günümüze taşıyarak Balıke-
sir’i tüm dünyaya tanıtacak. Birbirinden 
kıymetli sanatçıların; Ömer Seyfettin’den 
Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a, Sarı Kız’dan 
Seyit Onbaşı’ya, zeytinden kuzuya, kadar 
Balıkesir’in birçok değerive mitolojik ka-
rakterlerinin yontulduğu heykeller, kısa 
bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde 
oluşturulan alanlara indirildi. Ayrıca belirle-
nen noktalara atılacak yapay resifler ile su-
altı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce 
yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen 
sualtı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları 
için bir cazibe merkezi haline gelecek.

DÜNYA REKORTMENİ
SU ALTI HEYKEL GALERİSİ’NDE
Dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç 
Su Altı Heykel Galerisi’nde bir de sürpriz 
bir dalış gerçekleştirildi. 28 Ekim 2019 tari-
hinde Mersin Gilindire Mağarası’nda yaptığı 
dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 
metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dün-

ya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç 
Su Altı Heykel Galerisi’ne de dalarak etkin-
liğe destek verdi. 
Şahika Ercümen “Açıkçası ben burasını gö-
rünce çok etkilendim. Balıkesir’in değerleri 
ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. 
İDA’dan Roma’ya diyoruz. Heykeller suyun 
altında çok daha cazibeli görünüyor.” dedi. 

BALIKESİR, DALIŞ SPORLARININ
MERKEZİ OLACAK
Su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik 
kültür varlıklarını görmek, filme almak ve 
fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştiri-
len tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar 
ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama 
hizmetlerini içine alan “Gömeç Su Altı Hey-
kel Galerisi”, Balıkesir’de dalış turizmini ge-
liştirme ve sportif balıkçılığı 
destekleme noktasında 
da önemli bir adım olacak.

12 AY TURİZM İÇİN
BİR ARAYA GELDİLER
Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, Gömeç Belediyesi, 
Marmara Adalar Be-
lediyesi, Burhaniye 
Belediyesi, Güney 
Marmara Kalkınma 
Ajansı, Bandırma 

SU ALTINDA
MASALSI YOLCULUK

BAŞLADI 

Balıkesir’in 
değerleri 

ve mitolojik 
kahramanları, 

Ege Denizi’nin en 
güzel koylarından 

Gömeç 
Gemiyatağı ve 
Tilki Koyu’nda 

oluşturulan 
Su Altı Heykel 
Galerisi’nde 

dalış tutkunları 
için sergileniyor. 

Heykellerin 
ilk ziyaretçisi, 
Dünya Serbest 

Dalış rekortmeni 
Şahika Ercümen 

oldu. 

kel Galerisi”, Balıkesir’de dalış turizmini ge-
liştirme ve sportif balıkçılığı 
destekleme noktasında 
da önemli bir adım olacak.

12 AY TURİZM İÇİN
BİR ARAYA GELDİLER
Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi, Gömeç Belediyesi, 
Marmara Adalar Be-
lediyesi, Burhaniye 
Belediyesi, Güney 
Marmara Kalkınma 
Ajansı, Bandırma 
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Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye 
Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen 
etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Dünya Serbest Dalış Re-
kortmeni Şahika Ercümen, Marmara Be-
lediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç 
Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, 
kurum müdürleri Edremit ve Burhaniye 
Ticaret Odası temsilcileri katıldı.

DALIŞ TUTKUNLARI
TÜM DEĞERLERİ GÖREBİLECEK
‘Gömeç Su Altı Heykel Galerisi’nin; 
Balıkesir’in tanıtımı, ticareti ve turizminin 
12 ay sürdürülebilir olması için yaptıkları 
etkinliklerden bir tanesi olduğuna dik-
kat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, su altına indiri-
len heykellerin hepsinin Marmara Adası 
mermerlerinden yapıldığına dikkat çekti.  
Dalış tutkunlarını denizin altında zengin-
likleri görmeye davet eden Başkan Yücel 
Yılmaz “Biz denizimizi önemsiyoruz. Geç-
tiğimiz aylarda da dünyaca ünlü kırmızı 
mercanlarımızı yine işbirliği ile koruması 
için yeni projemizi hayata geçirdik. Dalış 

tutkunları da kısa bir sürede yontularak 
denizin dibine indirilen mitolojik ve bu-
günün kahramanlarını yansıtan heykel-
lerimizi görebilecekler. Burada farklı bir 
turizm olacak. Bu galerimiz Gömeç’imize 
çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda 
da yapay resiflerimizi atarak sualtı dün-
yasının çeşitlenmesini ve bu sayede in-
sanların istedikleri noktalarda dalmalarını 
ve denizimizin zenginliklerini görmelerini 
istiyoruz.” dedi.

FARKLI PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ
Bu gün çok farklı bir ortamda çok farklı 
bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Dünya re-
kortmeni Şahika Ercümen hanımın etkin-
liğe katılması etkinliğimizi daha da güzel-
leştirdi. En kuzeyden en güneye kadar 
farklı paydaşların bir araya gelerek böyle 
bir işi ortaya çıkarması çok güzel bir olay. 
Balıkesir’de biz bu işi en iyisini yaparak 
markalaştırabiliriz. Buradan da dünyaya 
çok güzel bir mesaj veriyoruz. Tüm pay-
daşlar örnek bir çalışma gerçekleştirdi. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 
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Ayvalık’ın eşsiz su altı güzellikleri ve kırmızı mercanlarından oluşan Türkiye’nin en büyük su altı fotoğraf 
sergisi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu iş birliğinde Avlu Kongre 

Merkezi’nde açıldı. Ülkenin önde gelen su altı fotoğraf ve video sanatçıları tarafından çekilen görüntüler; 
kitap ve tanıtım filmlerine dönüştürülecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 
Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu 
iş birliğinde; 29-30 Ekim günlerinde, 
Ayvalık İlçesindeki sualtı bio çeşitliliği 
ile kırmızı mercanlarını tanıtmak ve 
belgelemek amacıyla gerçekleştiri-
len su altı görüntüleme etkinliğinde 
çekilen 50 fotoğrafın sergilendiği 
Türkiye’nin en büyük su altı fotoğ-
raf sergisi, Avlu Kongre Merkezi’nde 
açıldı. Türkiye’nin önde gelen su altı 
fotoğraf ve video sanatçıları tarafın-
dan çekilen görüntüler, kitap ve ta-
nıtım filmlerine dönüştürülerek Balı-
kesir’in su altı zenginliği tüm dünyaya 
tanıtılacak. 

SU ALTI ZENGİNLİĞİ TANITILACAK
Dünyada sadece bir eşi İtalya’nın 
Portofino kentinde bulunan ve keş-

fedilmeyi bekleyen kırmızı mercan-
ların birbirinden güzel fotoğraflarının 
yer aldığı serginin açılışında konuşan 
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. 
Dilek Türker, Ayvalık’ta kırmızı mer-
canların varlığını 2014 yılında keşfet-
tiklerini ifade etti. Doç. Dr. Türker; kır-
mızı mercanların korunması, varlığını 
sürdürebilmesi ve dalış turizminin ge-
liştirilmesi için Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere birçok 
paydaşla iş birliği halinde çalışmalar 
yapıldığını kaydetti.

BOOT DÜSSELDORF’TA DA
SERGİLENECEK
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 
(TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ise Ba-
lıkesir’de, federasyona bağlı 11 spor 

branşından 10’ununu gerçekleşti-
rebildiklerini belirtti. Şehirde 2023 
yılında dalış turizmi potansiyelini 
artırarak spor turizmini de harekete 
geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen 
Aydın, 2024 yılında “Zıpkınla Balık 
Avı Avrupa ve Afrika Şampiyonası”nı 
Büyükşehir Belediyesi’nin de des-
tekleriyle Balıkesir’de Avşa Adası’n-
da gerçekleştireceklerinin müjdesini 
verdi. Aydın, şampiyona kapsamında 
30’a yakın ülkeden sporcuları Balıke-
sir’de ağırlayacaklarını söyledi. Sergi-
de yer alan fotoğrafların Avrupa’nın 
en büyük dalış turizm fuarı olan Bo-
otDüsseldorf’ta da sergileneceğini 
belirten Aydın, su altı sporlarına ver-
diği destekler nedeniyle Başkan Yü-
cel Yılmaz’a teşekkür etti. 

BÜYÜKŞEHİR, 
AYVALIK’IN SU ALTI DÜNYASINI

DÜNYAYA TANITIYOR
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“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
SAĞLAMALIYIZ”
Güzel bir işe imza attıklarını söyleyen 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel Yılmaz “Bu işin sürdürülebi-
lirliğini sağlamamız lazım. Balıkesir’in 
290 kilometre sahili var; bunun yak-
laşık 175 kilometresi Marmara tarafın-
da, 115 kilometresi de Ege tarafında. 
52 adamız var ve 6’sında insan yaşı-
yor. Bu coğrafya, Türkiye’nin en güzel 
yeri. Tüm işlerin planlı ve danışılarak 
yapılması gereken bir coğrafya. Mar-
mara’yı etkisi altına alan müsilaj bu 
bölgenin dikkatli bir şekilde korun-
ması gerektiğini hepimize gösterdi. 

Kısa bir süre içerisinde Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, 
belediyelerimizin ve bölgedeki işlet-
melerin aldığı tedbirlerle bugün artık 
müsilajı konuşmuyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda da tedbiri elden bırakmaya-
rak konuşmayacağız inşallah.” dedi.

“TURİZMİ 12 AYA 
YAYMAK İSTİYORUZ”
Kırmızı mercanların korunmasına yö-
nelik yaptıkları çalışmaları aktaran 
Başkan Yücel Yılmaz, 29 Ekim’de 
gerçekleştirilen su altı görüntüleme 
etkinliği neticesinde çok güzel fotoğ-
rafların ortaya çıktığını belirterek “Bu 

tür fotoğrafların sa-
yısının gi-

de -

rek artmasını istiyoruz. Bu fotoğraflar 
vasıtasıyla dalış meraklılarının bu böl-
geyi keşfetmesini sağlamayı amaç-
lıyoruz. Bu işin ekonomisi ve sürdü-
rülebilirliği çok önemli. Şehrimizi, 45 
günlük bir tatil bölgesi olmaktan çı-
karıp farklı etkinlikler ve yarışmalarla 
turizmi 12 aya yaymak istiyoruz.” açık-
lamasında bulundu. 

“DENİZİMİZİ SEVİYORUZ”
Son dönemdeki yatırımlar sayesin-
de Balıkesir’in ulaşılabilirliğinin çok 
üst düzeye çıktığını söyleyen Başkan 
Yücel Yılmaz “Denizimizi seviyoruz, 
Balıkesir’imizin ekonomisini güçlen-
dirmek istiyoruz. Turizm gelirlerimizin 
artmasını istiyoruz. Bunu Erdek’te 
de, Gömeç’te de, Burhaniye’de de, 
Edremit’te de, Ayvalık’ta da artırmak 
istiyoruz. Bu tür çalışmaları yapmaya 
devam edeceğiz.” açıklamasında bu-
lundu. Açılış konuşmalarının ardından 
katılımcılar, sergiyi gezdi.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen; Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Basketbolu ve Espor 
Turnuvaları ile Cumhuriyet konserlerine, Balıkesirlilerin ilgisi büyük oldu. 29 Ekim günü konser alanından 

vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Yücel Yılmaz, Yay/ada Amfi Tiyatronun adını 
“Cumhuriyet” koymayı önerdi. Amfi tiyatronun adının belirlenmesi için Büyükşehir tarafından anket açılacak.

Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı coşkusu, Büyükşehir Belediye-
si’nin gerçekleştirdiği birçok etkinlik-
le günlerce kutlandı. Cumhuriyet’in 
99. yılı onuruna düzenlenen; 29 Ekim 
Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Bas-
ketbolu Turnuvası, Valorant, LOL ve 
FIFA 22 Espor Cumhuriyet Turnuvası 
ve Cumhuriyet konserlerinegençler 
başta olmak üzere Balıkesir halkı bü-
yük ilgi gösterdi. 

CUMHURİYET KUPASI
SAHİPLERİNİ BULDU
24-29 Ekim günleri arasında Esas10 
Burda Alışveriş Merkezinde “29 Ekim 
Cumhuriyet Kupası Ödüllü Sokak Bas-
ketbolu Turnuvası” düzenleyen Bü-
yükşehir Belediyesi; Küçük Erkekler, 
Yıldız Erkekler, Genç Erkekler, Büyük 

Erkekler, Veteran Erkekler, Yıldız Kızlar 
ve Genç Kızlar kategorilerinde yapılan 
turnuvaların sonundaeğlenceli sahne 
şovları gerçekleştirdi. Turnuvanın so-
nunda kazanlara da Cumhuriyet Kupa-
sı ve sürpriz hediyeler verildi. 

DGM 2 BİNİN ÜZERİNDE GENCİ 
AĞIRLADI
Türkiye’nin en donanımlı ve en büyük 
Espor sahnesini bünyesinde barındı-
ran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Dijital Gençlik Merkezi’nde (DGM) 2 
gün boyunca gerçekleştirilen ödüllü; 
Valorant, LOL ve FIFA 22 Turnuvala-
rına, Balıkesir ve çevre illerden 2 binin 
üzerinde genç katılım gösterdi. Turnu-
vaların sonunda kazananlara ödülleri 
takdim edildi. 

CUMHURİYET KONSERLERİ
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
28-30 Ekim günleri arasında gerçek-
leştirilen Cumhuriyet konserlerinde; 
Anıl Piyancı, Eypio, İlyas Yalçıntaş ve 
Can Gox Balıkesirlilere müzik ziyafeti 
yaşattı. 29 Ekim Cumartesi günü, sah-
neden Balıkesirlilere seslenen Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, eskiden Yay/ada Amfi Tiyatro 
adıyla bilinen alanın artık Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçmesiyle birlikte adı-
nı değiştireceklerini duyurdu. Amfi ti-
yatro için “Cumhuriyet” ismini öneren 
Başkan Yücel Yılmaz, 99. yılı onuruna 
Yay/ada Amfi Tiyatro’nun yeni adının 
“Cumhuriyet” olması için anket aça-
caklarını söyledi.  

CUMHURİYET COŞKUSU
DOYASIYA YAŞANDI
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyete irtihal edişinin 84’üncü yılında 
en sevdiği şarkılardan oluşan bir konser düzenledi. Güçlü sesiyle şarkılara can veren Gülay’ın 

seslendirdiği şarkılara salonu dolduran seyirciler, hep bir ağızdan eşlik etti. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
ebediyete irtihalinin 84. yılında en 
sevdiği şarkılarla andı. “Sanatın Aydın-
lığında Vefatının 84. Yıl Dönümünde 
Atatürk’ü Anma Gecesi” adıyla Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen konserde, güçlü sesi ve kendine 
has yorumuyla yılların eskitemediği 

sanatçı Gülay sahne 
aldı. “Hava-

da Bu-
lut 

Yok”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Ye-
nice Yolları” ve “Yemen Türküsü”nün 
de aralarında bulunduğu Atamızın en 
sevdiği şarkıları seslendiren Gülay’a, 
salonu dolduran seyirciler hep bir 
ağızdan eşlik etti. Gülay’ın muhteşem 
sesiyle, Atatürk’ün video ve görsel-
lerinden oluşan klibin ambiyansında 
Balıkesirliler, duygu dolu anlar yaşadı. 
Ulu Önder Atatürk’ü anmak amacıyla 
en sevdiği şarkıları seslendirmek için 
Balıkesirlilerle bir araya gelen Gülay, 
memnuniyetinidile getirdi. 

“BALIKESİR ATATÜRK SEVGİSİYLE 
YOĞRULMUŞ BİR ŞEHİR”

Sarsılmaz bir inançla, zafe-
re odaklanarak ‘Ya İstiklal 

Ya Ölüm’ diye yola çıkan 
ve Türk Milleti’ni zafere 

ulaştıran Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü minnet-
le andığını ifade 
eden Balıkesir 
Büyükşehir Be-
lediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, 
d eva m ı n d a 
şöyle konuş-
tu:

“Atatürk sevgisiyle, büyürüz biz. Önce 
annem ve rahmetli babam, sonra da 
öğretmenlerim Atatürk sevgisini aşıla-
dılar bana. Şimdi ben de; evlatlarıma 
ve yetiştirdiğim öğrencilerime aynı 
sevgiyi aktarmaya devam ediyorum. 
Balıkesir’imiz de, Atatürk sevgisiyle 
yoğrulmuş bir şehir. Karesi Belediye 
Başkanlığımda da, bugünkü Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımda 
da, birlikte çalıştığım mesai arkadaş-
larıma her zaman tekrarladığım en 
büyük öğüdüm şudur; ‘Alın teriniz ve 
emeğinize nasıl sahip çıkıyorsanız, 
Cumhuriyet’e ve Atatürk ilkelerine de 
aynı şekilde sahip çıkmalısınız.’ Kurul-
duğu günden bu yana; cumhuriyetimi-
zin gelişmesi ve büyümesi için gayret 
gösteren, Güçlü Türkiye’nin inşası için, 
fedakârca çalışan herkese şükranla-
rımı sunuyorum. Bugün, ülke olarak 
şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla; 
adım adım, Türkiye yüzyılını inşa edi-
yoruz. 85 milyon insanımızla, omuz 
omuza, aydınlık geleceğimize yürü-
yoruz. Böylesine özel ve anlamlı bir 
gecede bizlerle birlikte olmayı tercih 
eden kıymetli sanatçımız Gülay’a son-
suz teşekkürlerimi sunuyorum.” 
Konserin sonunda Balıkesir Valisi Ha-
san Şıldak ve Büyükşehir Belediye 

Başkanı Yücel Yılmaz, Gü-
lay’a çiçek ve hediye tak-
diminde bulundu. 

ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKILAR
HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sonbaharı muhteşem konserlerle taçlandırdı.Güneş, Ferhat Göçer ve Emir Can 
İğrek’in katılımıyla gerçekleşen konserlere gençlerin ilgisi büyük oldu. 

Balıkesir’de sosyal hayatı canlandıran 
programlarına ara vermeden devam 
eden Büyükşehir Belediyesi; 23, 24 
ve 25 Kasım günlerinde muhteşem 
konserler düzenledi. “Sonbahar Kon-
serleri”adı altında gerçekleştirilen 

programlar, Balıkesir Üni-
versitesi Çağış Yerleş-
kesinde R&B, pop ve 
Türkçe rap tarzlarında 
söylediği şarkıla-

rıyla Güneş kon-
seriyle başladı. 

Ertesi günde 
Öğretmen le r 

Günü’ne özel 
sevilen sa-
natçı Ferhat 
Göçer kon-
seri, Şehit 

Turgut Salonu’nda binlerce öğretmen 
ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştiril-
di. Konserlerin son gününde ise; Ban-
dırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’nde dönemin en 
sevilen sanatçılarından Emir Can İğrek 
hayranları salonu tıka basa doldurdu. 

    ÖZEL GÜNLER
BALIKESİR’DE GÜZEL

Muhteşem bir atmos-
ferde gerçekleştirilen 
konserlerin öncesinde 
Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi Konserva-
tuvarı sanatçılarından; 
Yusuf Dede, Beyza İr-
tük ve Ezgi Abacı da 
en sevilen şarkılar-
dan oluşan 

repertuarlarıyla seyircilere müzik ziya-
feti yaşattı. “Özel günler Balıkesir’de 
güzel” diyerek birçok konser, söyleşi, 
sergi, defile ve şölen ve festivaller dü-
zenleyen Büyükşehir Belediyesi, şeh-
rin sosyal hayatını hareketlendirmeye 
devam edecek. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TAMAMLAYACAK
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi’nde Emir Can 
İğrek konserinin düzenlendiği spor 
salonunun da dâhil olduğu; içerisinde 
yüzme havuzu ve açık spor alanlarının 
bulunduğu kompleks; Üniversite ve 
Büyükşehir Belediyesi arasında im-
zalanacak protokol kapsamında hem 
Üniversite hem de Büyükşehir Beledi-

yesi kullanımında olacak. Alan 
hem üniversiteliler hem de 

vatandaşların kullanımına 
açık olacak. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN MUHTEŞEM
SONBAHAR KONSERLERİ



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Salih 
Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteren çocuklar, kendileri için özel olarak 

hazırlanan programda doyasıya eğlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
aydınlık geleceğimizin teminatı 
çocukların ara tatilini verimli, eğ-
lenceli ve eğitici bir şekilde ge-
çirmesini sağlamak amacıyla her 
gün birbirinden güzel etkinlikler 
gerçekleştirdi. Salih Tozan Kül-
tür Merkezi’nde yapılan etkinlik-
ler gün boyu sürdü. Sihirbazdan 
jonglöre, drama atölyesinden yüz 
boyamaya, sosis balondan tahta 
bacağa kadar birçok gösterinin 
gerçekleştiği programda çocuk-
lar, doyasıya eğlenerek enerjile-
rini attı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Bunların yanı sıra; eğitici ve öğ-
retici içerikleriyle çocuklar için 
özenle hazırlanarak sahneye ko-
nan “Ah Yaramaz 

Vah Yaramaz”, “Pişman Tatiller” 
ve “Yıldız Avcısı” adlı tiyatro oyun-
ları da her gün sahneleniyor. Salih 
Tozan Kültür Merkezi’nin içerisin-
de ayrı dışarıda ayrı aynı anda bir-
çok etkinlik düzenleyen Büyükşe-
hir Belediyesi, çocukların yüzünü 
güldürdü. 

ÇOCUKLAR İÇİN
HER BAKIMDAN YETERLİ
BİR ŞEHİR
Balıkesir’de yaşayan çocukla-
rın, her bakımdan için yeterli bir 
şehirde yaşamalarını sağlamak 
amacıyla Başkan Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Büyükşehir Belediyesi; 
çocuklarda trafik bilincini oturmak 
amacıyla yapılan Çocuk Trafik 

Eğitim Parkı’ndan kaykay, 
paten ve bisikletle-

riyle güvenli ve 
keyifli bir şekilde 

vakit geçirdikleri Skate Parkla-
ra, çocukların yaz tatilini ve-
rimli geçirerek en az bir bran-
şta profesyonelleşmelerini 
sağlamak amacıyla açılan 
yaz spor okullarından ye-
şil alanlarda ve parklarda 
oluşturulan sağlıklı oyun 
alanlarına kadar birçok 
çalışmayı hayata geçi-
riyor. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇOCUKLARA
ARA TATİL HEDİYESİ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfai-
yesi’nin arama kurtarma ve iz sürme 
operasyonlarında görev alan Ateş 
isimli Labrador cinsi köpek, Türkiye 
geneli Sakarya İlinde düzenlenen tüm 
sınavları başarı ile tamamlayarak ken-
di grubunda şampiyon oldu. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 
yılında şehirde bir ilki gerçekleştire-
rek bünyesine arama kurtarma ve iz 
sürme operasyonlarında görev alacak 
köpekler dâhil etti. Olası deprem, gö-
çük ve acil durumlarda görev almak 
üzere getirtilen arama kurtarma kö-
pekleri ile Balıkesir İtfaiyesi daha da 
güçlendi. 

BAŞARIYI TESCİLLEDİ
Sakarya İli’nde düzenlenen sınavlara, 
Balıkesir İtfaiye personeli-eğitmen 

Cihan Kurtay ile birlikte katılan Ateş, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Teşkilatına, Arama-Kurtarma Görev 
Yetkisi kazandırarak tescilli bir başarı 
elde etti.

EĞİTİM MERKEZİ
OLUMLU SONUÇ VERDİ
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Halil Yılmaz “Bu başarı, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz’ın özel ilgisiyle oluşturu-
lan K9 Eğitim Merkezi’nin tamamen 
kendi imkân ve kabiliyetinin sonu-
cudur. Bu sonuca göre; görevi hayat 
kurtarmak olan Köpekli Yıldız Arama 
Kurtarma Birliği’miz de örnek ve öncü 
konumda sertifikalı ağır kurtarma ya-
pabilen ekip unvanı ile yurt içi-yurt dışı 
7/24 nöbette olarak tehlikeye düşmüş 

her canlının imdadına koşmaya hazır-
dır.” açıklamasında bulundu.

7/24 GÖREV BEKLİYORLAR
Tüm dünyada önemli teşkilatlarda 
arama kurtarma operasyonlarında 
kullanılan ve özel olarak yetiştirilip eği-
tilen; Belçika Mali, Labrador ve Alman 
Kurdu cinsindeki köpekler, Büyükşehir 
İtfaiyesi’nin 50 kişilik Yıldız Arama Kur-
tarma ekibiyle birlikte görev yapıyor. 
Yurt dışı pasaportlu; 4 Belçika Mali ve 
1 Alman Kurdu eğitim yeterlilik sınav-
larını geçerken Ateş isimli Labrador 
cinsi köpek hem eğitim yeterlilik hem 
de görev yeterlilik sıvını geçerek ulus-
lararası tescilli arama kurtarma köpeği 
oldu.   

Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi K9 Eğitim Merkezi’nde eğitim alan Köpekli Yıldız Arama 
Kurtarma Birliği’nin Ateş isimli Labrador cinsi köpeği, Sakarya’da düzenlenen görev yeterlilik 

sınavında kendi grubunu birincilikle tamamlayarak başarısını tescilledi.  

ARAMA-KURTARMA ŞAMPİYONU
BALIKESİR’DEN 
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Kent Konseyi’nin 4. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na katılarak Balıkesir’e hizmet etmenin büyük bir onur ve gurur olduğunu dile getirdi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; eğitimde 
fırsat eşitliği yaratmak ve eğitim alma im-
kânına sınırlı ölçüde erişim sağlayan Ba-
lıkesirli gençlerin önünü açmak amacıyla, 
Türk Eğitim Vakfı ile birlikte önemli bir 
projeye imza attı. Balıkesir sınırları içeri-
sinde ikamet eden ve maddi nedenlerle 
eğitimine devam etmekte güçlük çeken 
üniversite öğrencilerine burs desteğinin 
sağlanacağı ‘Okutan Balıkesir Projesi’ne 
yönelik protokol, düzenlenen tören ile 

imzalandı. Balıkesirli apartman sakinleri, 
semtte ikamet eden ve maddi neden-
lerle eğitimine devam etmekte zorlanan 
üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim 
desteği verecek. Projeye katılmak iste-
yen apartman sakinleri için Türk Eğitim 
Vakfı’nda ilgili apartman adına burs fonu 
oluşturulacak. Burs fonunda biriken des-
tekler, Türk Eğitim Vakfı tarafından öğ-
rencilere burs olarak verilecek.

Kent vizyonunun ve hemşehricilik bi-
lincinin geliştirilmesi, yönetişim, katı-
lım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata 
geçirilmesi amacıyla kurulan Balıkesir 
Kent Konseyi’nin 4. Olağan Genel Ku-
rulu büyük bir katılımla Avlu Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte şeh-
rin değerlerini, potansiyelini tanıtmak 
amacıyla ortak bir sesle çalışmalarını 
gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, hizmetlerini samimi bir şekil-
de tüm daire başkanlıkları, 7 bin 800 
personel, 12 şirket ve BASKİ ile bera-
ber gece-gündüz yerine getirdiklerini 
ifade ederek “Her zaman söylüyorum; 
Balıkesir’e hizmet etmek onurdur, gu-
rurdur. Çok meşakkatli bir yolumuz var 
daha çok çalışmamız gerekiyor. Kent 
Konseyimiz çalışmalarıyla şehrimizde 
önemli bir demokrasi başlattı. Birlikte, 

Türkiye’ye ışık tutan örnek işler yapı-
yoruz.’’ diye konuştu. 
Konuşmaların ardından kadim şehir 
Balıkesir’in kültüründen sanatına, ge-
leneğinden folklorüne emek veren 
isimler; Fatma Erdil, Emine Keskin, 
Orhan Gürpala, Korkut Billurcu, İsmail 
Kurtlak, Evren Ertürk, Dursunbey Ba-
rana Derneği ve Rafet Topalak’a “Şe-
hir Şükran Beratı” takdim edildi. 

‘OKUTAN BALIKESİR’

‘‘BALIKESİR’E HİZMET ETMEK
BÜYÜK BİR ONUR’’

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ile Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) 
arasında ‘Okutan 

Balıkesir Projesi’ne 
dair iş birliği protokolü 

imzalandı. 
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Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen şehir sanatının yansıması “Sanatın On Hali II” Geleneksel 
Türk Sanatları Yarışması sonuçlandı. 2 farklı kategoride, 10 dalda toplam 189 eserin yarıştığı yarışmada 

dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana’nın 749. vuslat yıl dönümünü muhteşem bir Şeb-i Arus 
programıyla andı. Yoğun ilgi gören programda; Mevlevî Sema Gösterisi ve Beyat-i Mevlevi Ayin-i Şerifi 

izleyenleri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ba-
lıkesir Kent Konseyi iş birliği içerisinde; 
geleneksel sanatların gelişimine katkı 
sağlamak, şehrin zengin tarihi ve kül-
türel mirasını ortaya çıkarmak ama-
cıyla “Sanatın On Hali II” Geleneksel 
Türk Sanatları Yarışması düzenlendi. 
Yarışmada dereceye giren yarışmacı-
lar Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programda hem eserlerini 
sergiledi hem de ödüllerine kavuştu. 

Yarışmada; Hüsn-i Hat, Tezhip, Min-
yatür, Kalemişi, Katı, Çini, Geleneksel 
Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen 
İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Ha-
lısı olmak üzere; 2 farklı kategoride, 
10 dalda toplam 189 eser, geleneksel 
sanatların duayenlerinden oluşan 30 
kişilik seçici kurul üyeleri tarafından 
değerlendirildi. Eserlerin seçme ve 
değerlendirmesinin yapıldığı toplantı-
ya; Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan 

Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yıl-
maz hanımefendi, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, 
Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyeleri ile Balıkesir Konseyi Başkanı 
Mürsel Sabancı katılarak seçici kurul 
üyelerine, dereceye girenlere plaket 
ve ödüllerini takdim etti. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ölüm 
gününü “Hakk’a Vuslat” olarak gören 
Hazreti Mevlana’nın 749. vuslat yıl dö-
nümünü, Şeb-i Arus programıyla yâd 
etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan Avlu Kongre Merkezi’nde düzen-

lenen program öncesinde; ebru, röl-
yef ve hat sanatı eserlerinin yer aldığı 
sergi ve sanat atölyeleri gezildi. Balı-
kesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Şeb-i 
Arus, hicaz dua ile başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kon-
servatuarı sanatçıları ve İzmir Devlet 

Konservatuarından konuk sanatçılar 
tarafından UNESCO Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesinde yer alan Mev-
levî Sema Gösterisi ve Beyat-i Mevlevi 
Ayin-i Şerifi izleyenleri mest etti.

SANATIN ON HALİ II’DE HEM SERGİ 
HEM ÖDÜL TÖRENİ

ŞEB-İ ARUS GECESİ
MEST ETTİ
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cum-
hurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 12.’si 
gerçekleştirilen Dünya’nın 6. Büyük fua-
rı olma özelliğine sahip Engelsiz Yaşam 
Fuarı’nda (EyafExpo) yerini aldı.100’ü 
yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve 
kurumun katılımı ile gerçekleştirilen fua-
ra, yaklaşık 20 ülkeden 20 binin üzerin-
de ziyaretçi katılım gösterdi.
İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri-
ni ağırlayan fuarda; farkındalığı artıran, 
sosyal sorumluluğun altını çizen tüm bi-
leşenler bir arada toplandı.

MECLİS ÜYELERİNDEN MİNİ KONSER
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
Engelli Şube Müdürlüğü ile birlikte Balı-
kesir Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz 
Şehir Balıkesir Meclisi üyeleri de fuara 
katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu da Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin standını ziyaret etti. Ka-
raismailoğlu’nun ziyareti esnasında Balı-
kesir’den katılım sağlayan meclisi üyeleri 
mini konser verdi.
Ziyaretçiler; ortopedik malzemeleri, ile-
tişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş 
ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan 

son teknolojik ürünleri ve daha birçok 
engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün 
ve hizmetleri yakından inceleme ve test 
etme imkânına ulaştı.

FAALİYET PAYLAŞIMLARI OLDU
Fuarda öncelikli olarak engellilerin ve 
engelli yakınlarının yenilik ve gelişmeler-
le ilgili bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ye-
rel yönetimlerin engelliler için yaptıkları 
mimari çalışmalar, kentsel düzenleme 
ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkân 
sağlandı. Kamu ve özel alanda yeni gi-
rişimlere yol açılarak sivil toplum kuru-
luşları arasında etkileşimi güçlendirerek 
sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine 
ve yaygınlaşmasına destek olundu. 

İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİLDİ
Firmalar; yurt içi ve yurt dışı bağlantılar 
kurarak ürün ve hizmetlerini doğru kit-
leye, ortak paydada sundu, ticari biri-
kimlerine ve marka değerlerine köklü ve 
vizyoner iş ağları katma fırsatı buldular. 
Ulusal ve uluslararası ölçekte lider firma-
lar, kamu ve özel kuruluşlar ile bir araya 
gelerek “Engelsiz Yaşama” dair iş birlik-
lerini geliştirdiler.

EYAFEXPO’DA
BALIKESİR FARKI

Balıkesir Büyükşehir 
Kent Konseyi 
Engelsiz Şehir 

Balıkesir Meclis 
Üyeleri, Engelsiz 
Yaşam Fuarı’nda 
(EyafExpo) yerini 
aldı. Engelliler ve 
engelli yakınları, 

engelliler için yapılan 
mimari çalışmalar, 
kentsel düzenleme 

ve faaliyetleri 
hakkındaki yeni 
bilgiler edinme 
fırsatı buldu.

Fuarda mini konser 
de veren meclis 

üyeleri, vatandaşları 
kendilerine hayran 

bıraktı. 
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, İzmir’de düzenlenen Av-
rupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Mecli-
si’nin (ARLEM) 13. Genel Kurulu’na ka-
tıldı. Akdeniz’in kuzeyi ile güneyindeki 
yerel yönetimlerin iş birliğini teşvik et-
mek amacıyla kurulan ARLEM’de; Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, Akdeniz Kentler Ağı 
(MedCities) Genel Sekreteri Joseph 
CanalsMolina, Akdeniz için Birlik (UfM) 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdel-
kader El Khissassi, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve ARLEM çatısı al-
tındaki Akdeniz Kentler Ağı (MedCi-
ties) Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Soyer 
ve Atina Belediye Başkanı KostasBa-
koyannis söz aldı. 43 ülkeden 80 üye 
ve 2 gözlemcinin katıldığı ARLEM’de 
Akdeniz ortağı tarafından, Türkiye’yi 
temsilen Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi Selçuk, Melikgazi, Mersin, Sarı-
çam, belediyeleri katıldı.

“KALKINMA HEDEFLERİNİ
YAKINDAN TAKİP ETMELİDİR”
Mecliste İngilizce olarak görüşlerini 
açıklayan Balıkesir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yücel Yılmaz şunları söy-
ledi: Şehirler daha dayanıklı ve daha 
kapsayıcı olmalıdır. Diğer şehirlerle 

bağlantı kurmaya ve kendilerini olası 
her türlü krize karşı hızla uyum sağla-
maya teşvik edilmelidir. 
Kapsayıcı ve dirençli şehirler inşa et-
mek; insanların yaşamlarını korumak 
ve iyileştirmek anlamına gelmektedir 
ve “kimseyi geride bırakma” mottosu-
nu hayata geçirmektedir. Kapsayıcı ve 
dirençli şehirlerin inşası ve bu hedefi 
tüm Akdeniz’de yaygınlaştırmak için iş 
birliği ve dayanışma içerisinde hareket 
etmeliyiz.

KALICI, UYARLANABİLİR
VE KAPSAYICI
Dayanıklı şehirleri yaratmak için; kalıcı, 
uyarlanabilir ve kapsayıcı niteliklerini 
barındırmalıyız. Kalıcı bir şehir, mevcut 
ve gelecekteki şoklara ve streslere ha-
zırlanmak için gereken tüm özellikleri 
bünyesinde barındırmaktadır. Uyarla-
nabilir bir şehir, yalnızca öngörülebilir 
riskleri dikkate almakla kalmaz, aynı 
zamanda mevcut ve gelecekteki be-
lirsizliği de kabul etmektedir. 

KENTSEL DAYANIKLILIK SÜRECİ
Kapsayıcı bir şehir, insanlara odaklan-
maktadır. Korunmasız durumlardaki 
insanların tehlikelerden en çok etkile-
nenler arasında olduğunu kabul ede-

rek; eşitliği ve insan haklarının yerine 
getirilmesini teşvik ederek aktif olarak 
sosyal içermeye çalışmaktadır. Kent-
sel Dayanıklılık Süreci ise; entegre, 
etkilerini çabuk yansıtan ve dönüştü-
rücü olmalıdır. Entegre bir şehir; bö-
lünmez, birbirine bağımlı ve etkileşimli 
sistemlerden oluştuğu belirtilmekte-
dir. Geçmiş eğilimlerin mevcut kentsel 
süreçleri şekillendirdiğinin farkındadır. 

“YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
PEŞİNDE KOŞMAK GEREKLİ”
Dönüştürücü bir şehir, olumlu deği-
şim yaratmak için dayanıklılık oluştur-
maya yönelik, proaktif bir yaklaşım 
benimsemektedir. Dönüştürücü bir 
şehir aynı zamanda yaratıcılığı teşvik 
etmektedir. Ve zaman içinde artık ris-
ke açık olmayan bir sistem oluşturan, 
ileriye dönük ve yenilikçi çözümler pe-
şinde koşmaktadır. Kısacası belirtildiği 
üzere; şehirler sosyal içermeyi kapsa-
yan, kalıcı ve uyarlanabilir olmalıdır. 
Kapsayıcı ve dirençli şehirler, ancak 
bu unsurlar gerçekleşirlerse ortaya 
çıkacaktır. Göstermiş olduğunuz da-
yanışma ve iş birliği ruhu için teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum.” 

43 ülkeden 80 üye belediyenin katıldığı Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nde konuşan Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirlerin sosyal içermeyi kapsayan, kalıcı ve uyarlanabilir olması gerektiğini, kapsayıcı ve 

dirençli şehirlerin, ancak bu şekilde ortaya çıkacağını söyledi.

BAŞKAN YILMAZ,
ARLEM’DE 43 ÜLKEYE SESLENDİ 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde; UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu, UCLG-MEWA Kültür ve 
Turizm Komitesi iş birliğiyle Kentler 
İçin Somut Olmayan Kültürel Miras 
Çalıştayı düzenlendi. Balıkesir Kent 
Konseyi’nde gerçekleştirilen çalıştay-
da “Somut Olmayan Kültürel Miras 
ve Şehirler: Toplumsal, Ekonomik ve 
Çevresel Boyut”, “MEWA Bölgesi Ye-
rel Yönetimlerin Somut Olmayan Kül-
türel Miras İyi Uygulamaları” ve yuvar-
lak masa toplantıları yapıldı. Çalıştayın 
açılış konuşmasını yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA 
Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Yü-
cel Yılmaz, Balıkesir’in Somut Olmayan 

Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 un-
surunun bulunduğunu ifade ederek 
“Aldığı göçlerle kültürel anlamda zen-
ginleşen Balıkesir, bu geleneklerini ko-
rumaya ve yaşatmaya devam ediyor.” 
dedi.  
“GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ola-
rak somut olmayan kültürel miras 
konusunu önemsediklerini vurgula-
yan Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komi-
tesi Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir, 
93 Harbi’nde nüfusunun 1,5 katı hem 
Balkanlar’dan hem Kafkaslardan göç 
alıyor. Ve onların bu bölgede oluştur-
duğu kültür, bir zenginlik haline dönü-

şüyor. Herkes çeyiziyle, gastronomi-
siyle, Balkanlar’da ya da Kafkaslar’da 
yapageldikleriyle gelmiş. Gelenekleri-
ni yaşatmaya burada devam etmişler, 
bugün de ediyorlar. Bu yüzden bizim 
somut olmayan kültürel mirasımız ol-
dukça fazla. Osmanlı’nın tabiatında bir 
imparatorluk bakiyesi olan ne varsa 
Balıkesir’de var. Halısından gelinliğine, 
yemeğinden zeytinyağının nasıl kul-
lanılacağına aklınıza gelebilecek her 
şey bugün de devam ediyor. Bizim ye-
meklerimiz demlenerek yapılır, acele 
yoktur. Oyunlarımız da öyledir. Hare-
ketli oyunlarımız yoktur, oyunlarımız 
kol kola değil yan yanadır.” dedi.

SOMUT OLMAYAN
KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞTAYI

BALIKESİR’DE YAPILDI
Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı; Kamberlik geleneğinden Barana geleneğine, Yağcıbedir 

halısından köy hayırlarına, keçe yapımından zili geleneğine, iğne oyasından deve oyununa, tülütabaklardan şayak-aba 
dokumasına, Sarıbeyler Seferberlik Çöreğinden Pamukçu oyununa Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Listesi’nde 12 

unsuru bulunan Balıkesir’in ev sahipliğinde düzenlendi. 
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent 
Konseyi tarafından Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği 

iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
(TFSF) desteğiyle gerçekleştirilen Balıkesir 

Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu. 

BALIKESİR’İN EN GÜZEL
KARELERİ BELİRLENDİ

Balıkesir’in; kültürel, tarihi ve doğal 
zenginliklerini tanıtmayı hedefleyen 
yarışmanın sergi ve ödül töreni Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıl-
dı. Türkiye’nin dört bir yanından 162 
fotoğrafçının 547 fotoğraf ile yarış-
tığı yarışmanın birincisi “Mandalar” 
isimli eseriyle Ali Altın olurken; ikinci 
“Yağcıbedir” eseriyle Ekrem Kalkan, 
üçüncü “Süpürge Hasadı” ile Esen-
gül Alıcı oldu. Mansiyon ödülleri-
nin sahibi ise “Keçe” ile Gür Gürelli, 
“Kaplıca” ile Mustafa Kurtbaş, “İda 
Madra” ile Orhan Akça oldu. Düzen-
lenen sergi ve ödül töreninde ayrıca 
24 özel ödül ile 50 sergileme ödülü 
de sahiplerini buldu. 

GÜZEL İŞLER ORTAYA ÇIKACAK
Törenin açılış konuşmasını yapan 
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derne-
ği Başkanı Osman Sipahi, 1-4 Eylül 
günleri arasında gerçekleştirilen Fo-

toğrafçılar Maratonu’nun nihayete 
erdiğini ifade ederek “Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent 
Konseyi’ne fotoğraf sanatına verdik-
leri destek için teşekkür ediyorum. 
Sanatçılara böyle önem vermeye ve 
destek olmaya devam ettikleri sü-
rece mutlaka çok güzel işler ortaya 
çıkacaktır.” dedi. 

“KÜLTÜR VE SANATTA
BİR NUMARA OLACAĞIZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz’ın ortaya koyduğu viz-
yon doğrultusunda Büyükşehir 
Belediyesi’nin klasik belediyecilik 
hizmetlerini başarılı bir şekilde sür-
dürdüğünü söyleyen Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Mehmet Bi-
rol Şahin  “Şehirde yaşayanların ha-
yatlarını kolaylaştıran ve insanların 
hayatına kalite katan çalışmaların 
yanı sıra kültür ve sanatı destekle-

meye özen gösteriyoruz. Yücel Yıl-
maz Başkanım liderliğinde sanatın 
her dalına her türlü desteği verdik, 
devam edeceğiz. Sanat, kültür tarih 
alanında Türkiye’nin bir numaralı ili 
olacağız.” açıklamasında bulundu. 

BALIKESİR’İN EN GÜZEL ANLARI
Balıkesir’in en güzel anlarının ve en 
güzel karelerinin objektiflere yan-
sıdığını söyleyen AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey “Başta 
Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. İnsan çekilen 
fotoğraflara bakınca kendisinden 
bir şeyler görüyor. Her biri birbirin-
den güzel, emeğinize sağlık. Bundan 
sonraki süreçte de inşallah bu tür 
çalışmalar artarak sürer. Balıkesir, 
kültür ve sanatıyla öne çıkan bir şe-
hir olmaya devam ediyor.” dedi.

BALIKESİR’İN EN GÜZEL
KARELERİ BELİRLENDİ

Balıkesir’in; kültürel, tarihi ve doğal 
zenginliklerini tanıtmayı hedefleyen 
yarışmanın sergi ve ödül töreni Avlu 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıl-

toğrafçılar Maratonu’nun nihayete 
erdiğini ifade ederek “Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent 
Konseyi’ne fotoğraf sanatına verdik-

BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ
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En çok gençlerin 
belediyesi Balıkesir 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin Başkanı 
Yücel Yılmaz, gençlere 
verdiği sözleri bir bir 
yerine getiriyor. Önce 
Avlu Yaşam Alanı’na 

Skate Park kazandıran 
Başkan Yılmaz şimdi 
de Atatürk Parkı’na 
1250 metrekarelik 
alan üzerine Skate 
Park kazandırdı. 
Başkan Yılmaz, 

gençlere yarışmalara 
katılıp şehre birçok 
ödül getirmelerini 

istedi. 

SKATE PARK BAŞKANDAN
ÖDÜLLER GENÇLERDEN 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk 
Parkı’nda eskiden küçük bir kaykay pis-
tine sahip olan alanı yeni baştan tasarla-
yarak donanımlı bir Skate Park haline ge-
tirdi. Gençlere verdiği sözleri bir bir tutan 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz; önce Avlu Yaşam Alanı’na, 
ardından da Atatürk Parkı’na 1250 met-
rekarelik Skate Park kazandırdı. Kaykay, 
paten ile bisiklet meraklısı adrenalin se-
ven gençler için güvenle ve keyifle vakit 
geçirebilecekleri bir ortam oluşturan Bü-
yükşehir Belediyesi alanın açılışını ger-
çekleştirdi. Açılışa; Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül 
Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Be-
lediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Al-
tıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti 
Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, va-
tandaşlar ve onlarca genç katıldı. Kaykay 
ve patenlerle gösteri de yapan gençler, 
alanın hizmete girmesinden büyük bir 
memnuniyet duyduklarını söyledi.

TAM DONANIMLI SKATE PARK
Kamera sistemiyle güvenli hale getirilen 
Skate Park’ta gençler rahatlıkla kayar-
ken, enerjilerini yüksek tutabilmeleri için 

bluetoothlu bağlantı ile ücretsiz wifi sis-
temini hazır hale getirildi. Gençlerin bu 
alanı daha rahat ve güvenli bir şekilde 
kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan 
planlamada; hızlanma rampaları, mega 
quater, quater dönüş ve girişleri için ram-
palar, roll-in, funbox dediğimiz kayma ku-
tuları ve çubukları kullanıldı.

“GENÇLERDEN ÖDÜLLER
BEKLİYORUZ”
Öğrencilerin kendisinden 2 yıl önce Ska-
te Park istediğini belirten Balıkesir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 
“Tamam yapalım dedik ama ‘bize bir tane 
yetmez’ dediler. Yaklaşık 9 ay önce bir ta-
nesini Avlu Yaşam Alanı’na yaptık, bugün 
de ikincisini Atatürk Parkı’na açtık. Önü-
müzdeki günlerde de Ali Hikmet Paşa 
Spor Kompleksi’ne de üçüncü Skate Par-
kı yapacağız. Her yaş grubunun eğlene-
bileceği bölgesel olarak tercih edebile-
ceği farklı etkinlik alanları oluşturuyoruz. 
Burayı kullanan genç arkadaşlarımızdan 
yarışmalara katılarak Balıkesir’e ödüller 
kazandırmasını bekliyoruz. Balıkesir’imize 
yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. 
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Gel enekten Gel eceğe Kültürel  Mirasımız
BOHÇALAR & ÇIKIN

Geçmişe Uzanan Anlamlı Yolculuk Bohçalarımız “Çıkın”….
Geleneksel Türk Sanatları kapsamında 
bohça kültürümüzün çok eski 
dönemlerden bugüne toplumsal yapımız 
içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Her 
yaştan insanımızın eşyalarını düzenli 
bir şekilde istifleyip muhafaza etmek 
amacıyla kullandıkları bohçalar (Çıkın) .
Kimi zaman cepheye yolcu edilen 
erlerimizin omzunda, kimi zaman 
tarlaya çalışmaya giden insanımızın 
sırtında, kimi zaman genç kızlarımızın 

sandıklarında bazende geçmişe hasret, 
geleceğe umutla bakan insanlarımızın 
yanı başında bulunan bohçalarımız…
Özellikle genç kızlarımızın çeyizlik 
eşyalarını saklamak amacıyla ve nişan, 
düğün süreçlerinde hazırladıkları 
bohçalarda Türk işleme sanatımızın en 
güzel örneklerini görmek mümkündür. Bu 
işlemeler, coğrafi farklılıklar, sosyal çevre 
ve beslendiği kaynaklara bağlı olarak 
değişiklikler göstermektedir. Orta Asya, 
İslam, Anadolu uygarlıkları gibi güçlü 

kaynaklardan beslenerek yepyeni 
üsluplarla gelişen 

Geleneksel Türk 
i ş l e m e 

sanatları son derece zengin bir deryadır.
Bu bağlamda yapılmış bohçalar, 
bazen çiçek motiflerinden, bazen kuş 
figürlerinden, bazen de geometrik 
formlardan oluşan desenleriyle farklı 
renk armonileriyle bize görsel bir şölen 
sunar. Esas olan zenginlik, insanımızın ve 
özellikle de genç kızlarımızın bohçalarda 
dile gelen sevincini, üzüntüsünü, 
özlemini, sabrını, umutlarını ve duygu 
düşüncelerini yansıttığı sözsüz iletişimin 
dili “motifler”.
Gelenekten geleceğe kültürel mirasımızın 
yansıması “Bohçalarımız”toplumumuzun 
estetik zevki, birlik ve beraberliği ile 
dayanışmanın yansıması olarak sandık 
kültürümüz ile günümüze ulaşmıştır.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı El 
Sanatları Teknolojisi Geleneksel Türk 

Giysi Aksesuarla, Prof. Dr. Hülya İz 
BÖLÜKOĞLU

Nursel SÜZANER KILIÇ
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Beni tavşanmemesi, faredikeni, tav-
şankirazı, yabani mersin, emir, çalı 
süpürgesi gibi yöresel adlarla tanır 
Anadolu insanı.. Bazı ülkelerde “kasap 
süpürgesi” denir adıma. Süpürge ola-
rak fena değilimdir, siler süpürür, der-
ler toplarım esnek halimle.. :)
Latince adım Ruscus aculeatus. Her 
dem yeşil, her dem taze bir güzelim.
Dişi olanlarımızın yaprakları üstünde, 
Kasım-Aralık aylarında açık yeşil çiçek 
açar sonra hızlıca irice kırmızı meyvele-
rimi dikenli yaprağımın üstünde takıp 
takıştırır, süslerim kendimi..
Çam ve meşe ormanlarının derelere 
bakan kuytularında yaşarım. Bilgelik-
lerinden feyz alabilmek için ulu bir çı-
nar ağacı, bilge bir meşe ve yaşlı zeytin 
ağaçlarının dizlerinin dibinde, onların 

yüce gönüllü sükûnetinden beslenir, 
hırs ve tamahtan uzaklığın huzurunda 
seyrederim aksimi.
Beni şimdilerde “kokina” diye bilirsiniz. 
Aslında birbirinden “habersiz” birbiriy-
le yakıştırılan iki dikenli güzelizdir biz, 
insan yorumu “hediyelik çiçek” formu 
alırız böylece..
Kokina için üstüme bağlanan veya 
yapıştırılan, dostum saparna da Smi-
lax sp. benim gibi kırmızı meyveli ve 
dikenli.. Dostum yer üstünde sarılıcı, 
bense toprak altında yayılıcı.. İkimiz 
de benzer yerleri severiz. Fakat dostu-
mun meyveleri salkım formunda, yap-
rakların koltuğunda adeta küpe takmış 
gibidir.. Bundandır benim üstüme bu 
meyveleri yakıştırır insan..
Benim rizomlarım pek şifalıdır, kremler 

merhemler yaparsınız.. İnsan hoyrat, 
acımasız ve doyumsuz.. Gözünü hırs 
bürümeyegörsün, ne bizi ne kendi ge-
leceğini düşünür. Acımadan söker yeri-
mizden yurdumuzdan kökümüzü kuru-
tur.. Bilmez ki gerçekte şifa ne canı, ne 
cananı incitmeden, kanaatle, ihtiyacın 
kadarını toplamaktadır.. Ve biliriz, tüm 
canlar gibi biz de hücre taşır, ne yaşa-
dıysak taşır, aktarırız.. Gerçek şifa bu 
latiflik, esneklik ve nezakette..“Rızasız 
bahçenin gülü derilmez” demiş bu sırrı 
duyanlar.. Biraz kalp gözü, çokça tefek-
kürle izan..
Bu vesileyle yeni yılınızı kutlarken, 
dünya hepimizin yurdu deyip titreyen 
hassas kalpler çoğalsın dilerim..
Ben dedim sözümü, varın siz duyun 
özünü..

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Üretim Şube Müdürü 

Nazım TANRIKULU

O vakit bitkice konuşup, deyiverelim halimizi..
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Dr. Serpil KARA

Organ yetmezliği yüzünden kişilerin 
yaşam kaliteleri etkilenir ve çok 
önemli hayati durumlara yol açabilir. 
İlaçla tedavi edilemeyecek durumdaki 
organın yerine uygun donörden alınan 
organın nakledilmesiyle organ nakli 
sağlanmış olur.

Kimler Organ Bağışı Yapabilir?
Organ bağışı, 18 yaşından büyük 
akli dengesi yerinde olan bireylerin 
özgür iradesiyle, organlarının bir 
veya birkaçını başka hastaların 
tedavisinde kullanılması adına 
bağışlanmasına denmektedir. Ayrıca 
kişinin hayattayken organlarını 
bağışlamasının yanında, ölümünün 
ardından ailesi de organlarını 
bağışlayabilir.
Henüz hayattayken ya da ölümünün 
hemen ardından organlarının 
bağışlanması için girişimde 
bulunulması son derece hayatidir. 
Çünkü kalp, kornea gibi doku ve 
organların nakli, canlı kişilerden 
alınamaz.
Öldükten sonra organlarınızı 
bağışlamak için vasiyette 
bulunduysanız, ilk olarak 
hangi organların tıbbi olarak 
bağışlanabileceğini belirlemek için 
bir değerlendirme yapılacaktır.Organ 

bağışında bulunmuş olsanızdahi her 
ölümden sonra organ nakli mümkün 
olamayabilir. 
 Organ Bağışı Nasıl Yapılır?
Canlı bir bağışçı olmak için karar 
verirken, nakil merkezi size organ bağış 
sürecini, olası riskleri detaylı olarak 
açıklamalıdır. Ameliyatı anlamanız ve 
organ bağışçısı olmanın sonraki dönem 
için sağlığınızı nasıl etkileyebileceğinin 
farkında olmanız çok önemlidir.
Ölüm sonrası organ bağışı 
başvurusunda bulunmak için çok kısa 
bir süre ayırmanız yeterlidir. İl sağlık 
müdürlükleri ve bütün hastanelerdeki 
organ nakil koordinatörlüğüne 
başvuruda bulunabilir. Bağış yapıldığı 
zaman kendisine bir bağış kartı verilir. 
Bağış yapan kişinin verileri sağlık 
bakanlığının sistemine kaydedilir. 
Organ bağış kartına sahip olsanız bile, 
ölüm durumunda aileden bağış için 
onay almak gerekmektedir.
Organ  Bağışından Yararlanacak Kişi 
Nasıl Seçilmektedir?
Ulusal Organ Nakli Koordinasyon 
Merkezi tarafından verilir. Ulusal 
bekleme listesinde yer alan kişilerin 
doku uyum oranı, kan grubu, bekleme 
listesindeki sırası ve aciliyet puanına 
göre karar şekillenmektedir. Bu 
süreçlerin hepsi gizlilik çerçevesinde 

belirlenmektedir.
Organ Bağışının Önemi
Organ bağışı yetersizliği sadece 
ülkemiz için değil tüm dünya için 
önemli bir sorundur. Ölümden sonra 
organ bağışı ülkemizde çok yaygın 
olmadığı için organ bağışının büyük bir 
bölümü canlıdan canlıya olmaktadır. 
Bu yüzden nakil sayıları yetersiz 
kalmaktadır.
Organ bağışı konusunda son yıllarda 
Türkiye’de oldukça büyük atılımlar 
görülmüşse de, 2022 sonu itibariyle 
yaklaşık olarak 20bin hasta organ 
bağışı için sıra beklemeye devam 
etmektedir. 

Kişi hayatını kaybetse dahi başka 
hayatlara şans verebilir. Başka 
insanların hayatlarında daha sağlıklı 
yaşamalarına yardım edebilir. 
Unutmayalım ki ‘Bırakacağınız en güzel 
miras hayatta iken yapacağınız organ 
bağışıdır.’

HAYATİ KARAR
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