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KENT KONSEYLERİNDE BÜYÜKŞEHİR MODELİ: 
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

Mürsel SABANCI- Balıkesir Kent Konseyi Öğr. Gör. 
Ali ERFİDAN- Balıkesir Üniversitesi

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplu-
mun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçe-
vesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, 
sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma il-
keleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin 
geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu 
demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları 
olan kent konseyleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sa-
yılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine daya-
nılarak 2006 yılında yayımlanan “Kent Konseyleri 
Yönetmeliği” çerçevesinde şehirlerde hizmet ver-
mektedir. (Kent Konseyleri Yönetmeliği, Md.4) 

Yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşları-
nın, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın ve sivil toplum kuruluşlarının çözümde ortaklık 
bilinciyle; katılımcı yönetimi esas alan kent kon-
seylerinin yapıları ve çalışma yöntemlerinde farklı-
lıklar görülmektedir. İlgili alanda yapılan akademik 
çalışmalar, çalıştay raporları ve istişare toplantı-
larından elde edilen bilgilere göre mevzuatta ek-
siklikler olduğu saptanmıştır. Özellikle Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir 
Kanunu’ndan sonra kent konseyleri yönetmeliğinin 
değişmemesinden kaynaklı sorunların ve mevcut 
durumun analiz edilmesi için çalıştaylar düzenlen-
miştir. Bu çalıştaylardan ilki 26 Haziran 2015 tari-
hinde Ordu’da gerçekleştirilmiş ve “Yeni Büyükşehir 
Belediye Kanunu Bağlamında Kent Konseyleri-
nin İşlevselliği ve Ölçek Sorunu”, “Kent Konseyleri 
Bağlamında Büyükşehirlerde Yaşanan Sorunlar ve 
Kent Deneyimleri” ve “Kent Konseylerinin Büyük-
şehir Ölçeğinde Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Çözüm 
Önerileri” konuları ele alınmıştır. 4-5 Mart 2017 ta-

rihlerinde Eskişehir Kent Konseyi ev sahipliğinde 
“Büyükşehir Kent Konseyleri Yasal ve İdari Sorun-
lar-Çözümler Çalıştayı” düzenlenmiştir. Son olarak 
Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde, 13-14 Mart 
2020 tarihlerinde Büyükşehir Ölçeğinde Kent Kon-
seyleri Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay raporları 
incelendiğinde varılan ortak kanaatlerden birinin 
Büyükşehir olan illerde ve il belediyelerinde kent 
konseylerinin aynı yönetmeliğe göre kurgulanma-
sının, şehirlerde kapsayıcılığın önüne geçtiği, illerin 
ilçeleriyle bütüncül yönetim yaklaşımına uygunluk 
sağlamadığı yönünde olduğu görülmektedir. Bu-
radan hareketle mevcut durum, kent konseylerin-
de büyükşehir modelinin uygulanması gerektiğine 
işaret etmektedir. 

Türkiye’deki kent konseyleri incelendiğinde; Ba-
lıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, isminde ve mevzu-
atında “Büyükşehir” ifadesini kullanan ve mode-
linde, mevzuat çerçevesinde bunu uygulamaya 
koyan ilk kent konseyi olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu çalışmada da katılımcı yönetimde yeni 
yaklaşımlar bağlamında Balıkesir Büyükşehir Kent 
Konseyi örneği incelenmiştir. 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, 2019 yılın-
da kurulmuş ve kuruluşundan bugüne 2 yıl geçmiş 
olmasına rağmen bir çok projeye imza atmış, Bü-
yükşehir belediye meclisine tavsiye kararları sun-
muş ve sunulan tavsiye kararları büyükşehir meclisi 
tarafından kabul edilerek uygulamaya geçilmiş ve 
kuruluşundan itibaren üyesi olduğu Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği’nin Dönem Başkanlığını üstlen-
miştir. Çalışmada mevzuattan, organizasyon şe-
masından, oluşumundan, üye yapısından, proje ve 
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çalıştay dosyalarından edinilen verilerden yararla-
nılarak Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi’nin kapsa-
yıcılığı ön plana alan yapısı ve işlevselliği üzerinde 
durulmuştur. 

Şekil 1 – Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Genel 
Kurul Dağılımı – Pasta Grafiği 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, 26 Kasım 2019 

tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. 
Yücel YILMAZ’ın çağrısı üzerine 495 üyenin katılımı 
ile ilk genel kurulunu yapmış ve genel kurulda kabul 
edilen yönerge çerçevesinde çalışmalarına başla-
mıştır. 495 kişiden oluşan Genel Kurul, 306 Sivil Top-
lum Kuruluşu, 120 Oda, 32 Kamu Kurum ve Kuruluşu, 
14 Vakıf, 11 Muhtarlık, 5 Siyasi Parti, 4 Üniversite, 3 
Sendika, 3 Baro, 3 Noter ve 3 Basın temsilcisi olmak 
üzere şehrin tüm kurumlarını kapsayan bir yapı ile 
teşkil edilmiştir. Bkz. Şekil 1.) 

Şekil 2. Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi 
Organizasyon Şeması 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Organizas-
yon Şeması, ilk genel kurulda kabul edilen yönerge 
uyarınca hazırlanmıştır. (Bkz. Şekil 2.) Standart kent 
konseyi yapısından farklı olarak Genel kurul teş-
kil edilirken İlçe Kent Konseyi Başkanları ve Meclis 
Başkanları da genel kurula dahil edilmiş, böylelikle 
şehrin tamamının genel kurulda temsil edilmesine 
özen gösterilmiştir. Bununla birlikte İlçe Kent Kon-
seyleri Danışma ve Koordinasyon Kurulu adı altında 
ilçelerin ihtiyaçlarını da görüşebilmek, alınan ka-
rarlarda destek olabilmek ve bütüncül yaklaşıma 
katkı ve değer üretmek adına bir danışma kurulu 
oluşturulmuştur. Yine meclis ve çalışma grupları-
nın teşkiline dair hükümlerde de ilçe kent konseyi 
meclis ve çalışma gruplarının yönetimde söz sahi-
bi olmasına özen gösterilmiştir. Bahsedilen esaslar 
yönergede şöyle yer almaktadır: 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, Görev 
ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin Kent Konseyi’nin 
teşkiline hükmeden 6. Maddesinin (Kent Konseyi, 
aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcile-
rinden oluşur) d bendinde “İlçe Kent Konseyi Baş-
kanları ve Meclis Başkanları”, yine aynı maddenin 
e bendinde “Her ilçeden, muhtarları temsil edecek 
varsa muhtarlar derneği başkanı yoksa muhtarla-
rın kendi aralarından belirleyeceği bir temsilci” de-
nilmektedir. Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, 
Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin Meclisler 
ve Çalışma Gruplarına dair esaslarını kapsayan 14. 
Maddesinin 4. kısmında “Meclislerin yönetimine, il-
çelerdeki kent konseylerinin ilgili Meclis Başkanları, 
Çalışma Gruplarına ise yine ilçelerdeki ilgili çalışma 
grupları başkanları dahil edilir. Bu ve benzer esaslar, 
Genel Kurul tarafından oluşturulacak çalışma usul 
ve esaslarında belirlenir.” denilmektedir. 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, Görev 
ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin Danışma Kurul-
larının kurulabileceğine dair hükümleri kapsayan 
15 Maddesinin a bendinde “İlçe Kent Konseyleri 
Danışma ve Koordinasyon Kurulu” ve aynı madde-
nin 4. Kısmında “İlçe Kent Konseyleri Danışma ve 
Koordinasyon Kurulu, diğer danışma kurullarından 
farklı olarak tüm ilçelerde bulunan kent konseyleri 
arasında etkin işbirliği, koordinasyon ve istişare kül-
türünü geliştirmek için ilçe kent konseylerinin baş-
kanlarından teşkil edilir.” denilmektedir. 

Mevzuatta ve kuruluşta kapsayıcılığı ön plana 
alan Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi, çalışmala-
rına başladığı günden bugüne, toplantı, proje ve 
uygulamalarına da aynı çizgiyi korumuştur. İlçe 
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kent konseyleri danışma ve koordinasyon kurulu, 
devamlı olarak toplantılarını sürdürmekte, kimseyi 
geride bırakmadan söylenen her sözün kıymet bul-
duğu, şehrin tamamını kapsayan gönüllü bir meka-
nizma olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

FAALİYET ÖRNEKLERİ 
Tavsiye Kararları 
Balıkesir Kent Konseyi tarafından ,” Boş Arsa, 

Bına Bahçeleri ve Terkedılmış Yapılar Bakım Yö-
netmeliği” ile “Şehrimizde Tescilli, Tarihi Çeşmelerin 
Restorasyonu ve Kullanıma Açılması” hakkında Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan tavsi-
ye kararları meclis tarafından kabul edildi. 

Boş Arsa, Bina Bahçeleri ve Terkedilmiş Yapı-
lar Bakım Yönetmeliği 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sa-
hasında halk sağlığını, güvenliğini ve refahını teh-
dit eden her türlü boş arsa, bina bahçeleri ile ter-
kedilmiş yapılarda, çevresel şartları iyileştirmeye 
ve geliştirmeye yönelik çalışmaların başlatılması 
amacıyla; 

16.05.2020 tarihli 2020/24 sayılı “Boş Arsa, Bina 
Bahçeleri Ve Terkedilmiş Yapılar Bakım Yönetmeli-
ği” çalışması tavsiye kararımız, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Meclisi tarafından 28.07.2020 tarihli 2020-
430 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 

Şehrimizde Tescilli Tarihi Ceşmelerin Restoras-
yonu ve Kullanıma Açılması 

Şehrimizin tarihi ve kültürel açıdan simgesi ha-
line gelmiş şadırvan ve çeşmelerin restore edilerek 
günümüze tekrar kazandırılması, gelecek nesillere 
aktarılması amacıyla; 

16.05.2020 tarihli 2020/25 sayılı “Şehrimizde 
Tescilli Tarihi Ceşmelerin Restorasyonu Ve Kullanı-
ma Açılması” çalışması tavsiye kararımız, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 28.07.2020 
tarihli 2020- 431 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 

Çalıştaylar ve İstişare Toplantıları 
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 
Balıkesir’de, 4 büyük kazı alanında gerçek-

leştirilen çalışmaların mevcut durumlarının ve 
hedeflerinin konuşulduğu ‘Balıkesir Arkeoloji 
Buluşmaları Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde ger-
çekleştirildi. M.Ö.8000’li yılara yeniden yolculuk ya-
pılan açılış programında, M.S. 235 yılında basılan 
Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden sembolik 
olarak basıldı. 

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde, Avlu 

Kongre Merkezinde üç gün süren “Balıkesir Arke-
oloji Buluşmaları” sosyal mesafe kurallarına riayet 
edilerek gerçekleştirildi. Program öncesinde pro-
tokol üyeleri ve katılımcılar, hatıra olması amacıyla 
Marcus Aurelius Severus Alexander’ın MS 222-235 
döneminde Antandros’ta basılan sikkesi yeniden 
hatıra olarak basıldı. Antik kentlerin görüntülerinin 
yer aldığı tanıtım filminin izletilmesinin ardından; 
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı açılış konuşmala-
rını gerçekleştirdi. 

Balıkesir Kent Konseyi’nin katılımcılığın en 
önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl-
maz “Kent konseyleri; şehre dair konuların istişare 
edilerek gündeme getirilip karara bağlanması ve 
gündemde kalmasını sağlamak için şehirlere ve-
rilmiş bir şans. Bizler de çok şanslıyız çünkü kent 
konseylerimiz güçlü.” açıklamasında bulundu. Kazı 
çalışmalarına katılanların gönüllü bir mücadele 
verdiğini kaydeden Başkan Yılmaz “Hep beraber 
Balıkesir’de arkeolojik çalışmaları daha iyi yerlere 
getirebileceğimize inanıyorum. Balıkesir’i bir marka 
haline getirebiliriz.” dedi. 

Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı 
Balıkesir; Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalış-

tayı 1’e ev sahipliği yaptı. Çevre kirliliği, iklim deği-
şikliği gibi konuların çalışıldığı çalıştayda konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Çözüm 
üretebildiğimiz sürece güçlüyüz” dedi. Yılmaz ayrı-
ca ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’ vererek, denizlerin kirliliğini 
önlemek için çalışacağını taahhüt etti. 

Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda ger-
çekleştirilen çalıştay, çok sayıda kent konseyi tem-
silcisi ve çevre derneklerinin katılımıyla Edremit’te 
gerçekleştirildi. Toplantıda, Balıkesir’deki çevre ve 
iklim değişiklikleri ile ilgili konular masaya yatırıldı. 
Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra BASKİ, DSİ, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü yetkililerin de katıldığı çalıştayda, ko-
nusunda uzman birer moderatörün bulunduğu 5 
atölye masasında katılımcılar; deniz ve kıyı kirliliği, 
kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bi-
linci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler 
gibi konu başlıklarını çalıştı. Balıkesir Kent Konseyi 
ev sahipliğinde; Edremit Kent Konseyi, Burhaniye 
Kent Konseyi, Ayvalık Kent Konseyi, Gömeç Kent 
Konseyi, Havran Kent Konseyi, Edremit Çevre Plat-
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formu ve Körfez Çevre Platformları ile işbirliğiyle 
“Balıkesir’de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” paneli 
ile “En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği” kon-
feransı da çalıştay kapsamında gerçekleştirildi. 
Gün boyunca devam eden çalıştayda çevrimiçi 
anketler ve oylamalar yapıldı. Yapılan oylama ve 
anketler neticesinde ortaya çıkan konu başlıkları 
ve temaların, ‘Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Ça-
lıştayı 2’nin içeriğinin belirlenmesine de katkı sağ-
layacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 

Deprem Gerçeği ve Afet Farkındalığı 
Buluşması 
Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, İl 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Balıkesir Akade-
mik Odalar Birliğiişbirliğiyle; “Deprem Gerçeği ve 
Afet Farkındalığı Buluşması”na ev sahipliği yaptı. 
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen, Vali Hasan Şıl-
dak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın da konuşmacı olarak katıldığı buluşma-
da; deprem gerçeğinden kentsel dönüşüme, afet 
ve kriz yönetiminden kentsel dönüşümün sosyolo-
jik boyutuna kadar birçok konu uzmanlar tarafın-
dan ele alındı. 

Oturum başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Türk-
men’in yaptığı ilk oturumda Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Balıkesir İlinin Deprem 
Tehlike Kaynakları ve Balıkesir Deprem Master 
Planı”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler “Güney 
Marmara Depremleri, Deprem İzleme Çalışmaları 
ve Olası Tehlikeler”, İstanbul Gelişim Üniversitesi’n-
den Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim “Aktif 
Fayların Genel Durumu” başlıklarında konuştu. 

Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Gürkan Özcan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 
ikinci oturumda; Balıkesir Jeoloji Mühendisliği 
Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Şener Ceryan “Olası Depremlerde Zemin De-
formasyonlarında Kaynaklanacak Tehlikeler ve 
Balıkesir’de Bir Çalışma”, Balıkesir Mimarlar Oda-
sı Başkanı E. Betül Gemalmaz Dikici “Balıkesir İçin 
Olası Kentsel Dönüşüm Modeli Önerileri, Kentsel 
Dönüşümün Balıkesir’e Etkileri”, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Dr. İbrahim Baz “Balıkesir’de Zemin Araştır-
maları ve İmar Planlarının Deprem Riski Açısın-

dan Değerlendirilmesi” konularında katılımcılara 
bilgiler verdi. 

Mimar Mehmet Ali Özerk’in başkanlığını yaptığı 
son oturumda ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversi-
tesi’nden Dr. Ersoy Kutluk “Afet ve Kriz Yönetiminde 
Yeni Model”, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü’nden Jeoloji Mühendisi Zafer Köse “Balıkesir 
Afet Müdahale Planı”, Balıkesir Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. 
Fahri Çakı “Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyu-
tu”, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci-
si Dr. Gökhan Büyükkahraman ise “Nasıl Hayatta 
Kalırız: Deprem Öncesi, Anı ve Sonrasında Yapıl-
ması Gerekenler” başlıklı konuşmalar yaptı. 

Deprem gerçeğinin bilimsel yaklaşımlarla 
ele alınması gerektiğini söyleyen Balıkesir Kent 
Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Farkındalığı ve 
bilinçlenmeyi artırmak adına planladığımız bu 
buluşmaya değer katan, katkı sunan bütün ho-
calarıma ve hemşehrilerimize teşekkür ederim. 
Buluşmadan çıkacak sonuç raporunu izleme ve 
değerlendirme boyutunda takip edecek olan 
odalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Rapor 
tamamlandığında kamuoyu ile paylaşacağız.” 
açıklamasında bulundu. 

Sokak ve Cadde İsimleri Çalışılması Komis-
yonu İşbirliği ve İstişare Toplantısı 

Balıkesir Kent Konseyi’nde Sokak ve Cadde 
İsimleri Çalışılması Komisyonu İşbirliği ve İstişa-
re Toplantısı gerçekleştirildi. 18.02 Uygulama-
sı hakkında bilgi, görüş ve önerilerin paylaşıldığı 
toplantıya; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başka-
nı Yücel YILMAZ, Balıkesir Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyeleri, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve muhtarlar tarafından katılım sağlandı.Toplan-
tı sonunda kategoriler; Değer Katan Şahsiyetler, 
Tarihi Olaylar ve Tarihler, Kültür, Sanat ve Temel 
Kavramlar, Doğa, Turizm Potansiyeli ve Zenginlik-
lerimiz şeklinde belirlendi ve bir sonraki toplantı-
nın yapılacağı tarih ile ilgili görüşler alındı. Proje ve 
Faaliyetler 

Birlikte Başaracağız 
Balıkesir Kent Konseyi, Pandemi döneminde 

vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dikkate ala-
rak, Burhaniye Kent Konseyi, Dursunbey Kent Kon-
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seyi, Edremit Kent Konseyi, Gömeç Kent Konseyi, 
Gönen Kent Konseyi, Havran Kent Konseyi, Kare-
si Kent Konseyi, Sındırgı Kent Konseyi ve Susurluk 
Kent Konseyi ile işbirliği yapmış ve salgınla mü-
cadelede şehrin her köşesine hizmet ulaştırmayı 
amaç edinmiştir. İlçe kent konseyleri danışma ve 
koordinasyon kurulu öncülüğünde, Balıkesir ve il-
çelerinde yer alan kent konseyleri aracılığı ile ih-
tiyaç sahibi vatandaşlara 111 bin cerrahi maske, 
84 litre el dezenfektanı ve bin 553 aileye gıda kolisi 
yardımında bulunulmuştur. 

İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın 
Balıkesir Kent Konseyi, semt pazarlarında ih-

tiyaç sahipleri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı 
Olan Alsın” projesi başlatmıştır. “Gün Dayanışma 
Günüdür” sloganıyla hayata geçirilen projeyle 
yardımseverlerin bıraktığı; ekmek, sebze ve meyve 
gibi gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri rahatlıkla ala-
bilmiştir. Balıkesir Kent Konseyi, toplumsal daya-
nışma ve yardımlaşmaya örnek olacak bir projeyi 
hayata geçirmiş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
ile Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası’nın 
da destekleriyle semt pazarlarında ihtiyaç sahip-
leri için “İmkânı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın” 
yazılı stantlar konulmuştur. Pandemi sürecinde 
işini kaybeden ya da işyerlerini açamayan ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar düşünülerek “Gün Dayanışma 
Günüdür” sloganıyla başlatılan proje kapsamın-
da pazar yerlerinde açılan stantlara yardımse-
verlerin bıraktığı; gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleri 
alabilmiştir. Standlar farklı ilçe ve semtlerin pa-
zaryerlerinde konumlanmış, hem yardımsever 
vatandaşlar hem de ihtiyaç sahipleri tarafından 
büyük ilgiyle ve memnuniyetle karşılanmıştır. 

Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Konulu 
Şiir Yarışması 
12 Mart 2021 Cuma günü Balıkesir Kent Konse-

yi YouTube kanalından 15.00’da canlı yapılan ‘Milli 
Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli’nin 
ardından 16.30’da ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması 
Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın Ka-
bul Edilişinin 100. Yılında; Milli Şair Mehmet Akif Er-
soy ve İstiklal Marşı Paneli ile Balıkesir Üniversitesi, 
Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği, Türk Ocakları 
Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliği 
ile düzenlenen “İstiklal” Konulu Şiir Yarışmasında 
dereceye giren eserlerin ödül töreni Balıkesir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ’ın da ka-
tılımı ile zoom üzerinden gerçekleştirildi. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında ulusal 
çapta düzenlenen ‘İstiklal Konulu Şiir Yarışması’na 
1 Ocak 2021 tarihi itibari ile başlayıp 1 Mart 2021 
tarihinde son bulan başvuru sürecinde ülke ge-
nelinden şairler istiklal konulu şiirleri ile yarışmaya 
müracaat etti. 564 şiir arasından ön seçici kurul ta-
rafından yapılan ilk elemeyle belirlenen şiirler asıl 
seçici kurulda yeniden değerlendirildi. Birinciliği, 
yarışmaya Bursa’dan katılan Sevim Yakıcı’nın ‘Öz-
gürlük Destanı’, ikinciliği yarışmaya Trabzon’dan 
Yahya Özkök’ün ‘Ezelden Aşina’, üçüncülüğü Er-
zurum’dan Yaşar Bayar’ın ‘Tâceddîn Dergâhı’nda 
Bâsübâdelmevt Muştusu’ eseri alırken, Kocaeli’n-
den katılan Ömriye Karataş’ın ‘Alduvak’ adlı eseri 
Mansiyon ödülüne layık görüldü. 

Kasnak Kardeşliği İle Kız Çocuklarının 
Eğitimine Destek 

Balıkesir Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi ve 
TEV paydaşlığında hayata geçirilecek olan “Kas-
nak Kardeşliği Atölyesi”nde işlenecek nakışların 
geliriyle imkânı olmayan kız öğrencilerin eğitim-
lerine katkı sunulacak. Balıkesir Kent Konseyi ko-
ordinatörlüğünde; Büyükşehir Belediyesi ve Türk 
Eğitim Vakfı (TEV) paydaşlığında “Kasnak Kar-
deşliği Atölyesi” projesi hayata geçiriliyor. Fatma 
Nur Şıldak ile Mehtap Yılmaz’ın himayelerinde il 
protokol eşlerinin öncülüğünde gerçekleştirile-
cek olan proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren 
Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarında (BALMEK) 
planlanan atölyelerde gönüllü kursiyer kadınlara, 
Anneler Günü’ne kadar kasnak nakışı eğitimi ve-
rilecek. Eğitimlerde işlenen kasnakların satışından 
elde edilen gelirlerin TEV’de oluşturulan burs fo-
nuna aktarılması sağlanarak kız öğrencilerin eği-
timi desteklenecek. 

Kasnak Kardeşliği Atölyesi’nde üretilecek na-
kışlarda, Balıkesir’in kimliğini yansıtan; antik kent-
leri, mitolojik hikâyeleri, efsaneleri, destanları, 
kahramanları, doğal güzellikleri ve denizi gibi çe-
şitli güzelliklerin hikâyeleriyle geleneksel formlar 
özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla hazır-
lanarak nakışlara motif olarak işlenecek. ’Eğitim 
İçin Bir İlmek Bir Umut’ sloganıyla başlanılan proje. 
Kız öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak bir 
gönüllülük hareketi olarak ön plana çıkmıştır.


