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iNSANI ÖNCELEYEN BELEDiYECiLiK

YÜCEL YILMAZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Büyükşehir yolculuğuna “Balıkesir sana-
yi, tarım, turizm gibi tüm ekonomik alanlarda 
Türkiye’nin lokomotif şehri rolünü üstlenerek 
gelişen ve büyüyen Yeni Türkiye’nin Yeni Lider 
Kenti olacak” iddiasıyla çıktık. Her bir ilçesi-
nin kendine has değerleriyle dünyaca kabul 
gördüğü, yaşamaktan gurur duyulan bir şehri 
inşa etme hedefiyle çıktığımız bu yolculukta; 
insanına güven ve huzur veren, günlük haya-
tın içerisinde insanların ihtiyaçlarını kesintisiz 
olarak giderebildiği, tüm eksiklikleri giderilmiş, 
tertemiz ve cıvıl cıvıl sokaklarıyla yaşamaktan 
gurur duyulan bir şehri inşa etmek adına gay-
retle çalışıyoruz. 

Balıkesir; verimli topraklarıyla tarım, konu-
muyla lojistik, ulaşım ağlarıyla sanayi, denizi 
termali ve doğasıyla turizm demektir. Biliyoruz 
ki şehrin bu potansiyeli akılcı bir planlama ile 
doğru yönetildiği sürece Balıkesir, ülkemizin en 
önemli ekonomik gücü haline gelecektir. Bu 
güç bizim için şehrin refahının yükselmesi, ya-
şam kalitesinin artması, insanımızın emeğinin 
karşılığını fazlasıyla alması anlamına geliyor. 
Gayemiz şehrimizin kaynaklarını şehir sakinle-
rimiz için bir zenginlik haline dönüştürmek. Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla 
kentin sorunlarına kararlılıkla çözüm üretiyor, 
yarım kalan projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 

Bunu yaparken de kent dinamikleriyle birlikte 
hareket ediyor; örnek bir belediye, örnek bir 
şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 

Belediyecilik anlayışımızı ‘katılımcı beledi-
yecilik’, ‘sosyal belediyecilik’, ‘kültürel beledi-
yecilik’, ‘çevre dostu belediyecilik’ ve ‘hizmet 
belediyeciliği’ olmak üzere 5 temel ilke üzeri-
ne inşa ettik, bu doğrultuda çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. Bir yandan dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele 
ederken diğer yandan da insanımızı öncele-
yen proje ve yatırımlarla; altyapıdan üstya-
pıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, eğitimden 
sağlığa kadar her alanda çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. 

Bereketi bol, kıymeti bilinmesi gereken bir 
memlekette yaşıyoruz. Hem jeotermal kay-
naklar hem de tarım, şehrimizin en önemli 
potansiyellerinden. Bu iki potansiyeli hareke-
te geçirerek, şehrin ekonomisine katkı sağ-
layacak jeotermal meyve ve sebze kurutma 
tesisi inşa ediyoruz. Hem çiftçi kadınlarımıza 
ve gençlerimize istihdam sağlayacak hem de 
vatandaşlarımızı güvenli gıda ile buluşturacak 
bu tesiste, Balıkesir’in bereketli topraklarında 
üretim yapan çiftçilerimizin ürünleri olacak. 
Hedefimiz, bu tesiste dünyaya ihraç edecek 
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kalitede ürünler üretmek. 

Balıkesir; etiyle, peyniriyle, zeytiniyle, zey-
tinyağıyla lezzetin de başkenti. “50 Peynir-
li Şehir Balıkesir” kitabı ile şehrimiz, peynirde 
dünyanın en iyisi unvanını aldı. Ayrıca coğrafi 
işaretle tescillenen Balıkesir Kuzu Eti üretimi-
nin yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla 
Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri kurduk. Bu 
merkezlerde bir yandan coğrafi işaret kriter-
lerine uygun damızlıklar yetiştirerek kırsaldaki 
üreticilerimizin damızlık ihtiyacını karşılayıp 
üretimini yaygınlaştırırken diğer yandan da 
Balıkesir etinin hikayesini Türkiye ve dünyaya 
anlatıyoruz. 

Balıkesir, birbirinden farklı medeniyetlere ev 
sahipliği yapan, bunun izlerini de gittiğiniz her 
yerde sürebileceğiniz bir şehir. Bizler bu mede-
niyetleri yeniden gün yüzüne çıkaracak pro-
je ve yatırımları hayata geçiriyoruz. “Zağnos 
Paşa Camisi Çevresi ve Karesi Meydanı İyileş-
tirme Projesi” ile Balıkesir’in en önemli simge-
lerinden olan Zağnos Paşa Camisi ve Karesi 
Türbesi’nin bulunduğu bölgeyi şehre kazandır-
dık. İl genelindeki tarihi yapıları restore ederek 
yeniden kente kazandırıyor, bölgenin ihtiyaç-
ları doğrultusunda 

Vatandaşlarımızın kullanıma açmaya ha-
zırlanıyoruz. Bazı tarihi kent merkezlerimizde 
devam eden sokak sağlıklaştırma çalışma-
larıyla bu tarihi sokakları kente kazandırırken 
kente kazandırırken günümüzde mimari anıt-
lar olarak cadde ve sokakları süsleyen tescilli 
çeşmelerimizi de restore ediyoruz. 

Büyükşehir Belediyesi olarak; tarihiyle, do-
ğasıyla, deniziyle, kültürel mirasıyla Balıkesir’i 
özenilen, gıpta edilen, evrensel standartlarda 
bir şehir haline getirecek planlamaları hayata 
geçiriyoruz. Bu kapsamda 291 kilometrelik kıyı 
ve sahil şeridinin neredeyse tamamında alt-
yapı ve üstyapı çalışmaları yaparak bu bölge-
leri birer cazibe merkezi haline getirdik. 

Sürdürülebilir bir kentin inşası için insana ve 
doğaya yatırımı önceliyor, iklim değişikliğiyle 
mücadeleden yenilenebilir enerji kaynakla-
rına, vahşi depolama alanlarının rehabilitas-
yonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına 
kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Atıktan enerji üreten entegre tesisi-
mizi devreye aldık. Bu tesiste, yıllık ortalama 
400 bin ton çöp işleyerek 50 bin hanenin ay-
lık enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Tesis sayesinde 
bir yandan çöpün ekonomik değerini ortaya 
çıkarırken diğer yandan da iklim değişikliğine 
sebep olan 12 milyon metreküp metan gazı-
nın atmosfere salınımını engelledik. Ayrıca atık 
su arıtma tesislerimizin modernizasyonunu 
yapıyor, yeni tesisler inşa ederek kapasitemizi 
artırıyoruz. İklim Değişikliği Eylem Planımızı ta-
mamlanmak üzereyiz. Sonrasında ise uyum ve 
iyileştirme projelerimizi hazırlayacağız. 

Gerek şehrimizin potansiyeli gerekse yap-
mış olduğumuz çalışmalar neticesinde Sağ-
lık ve Esenlik Turizmi teması ile gerçekleştirilen 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 
2019’da Türkiye’nin ulusal destinasyonu olmaya 
hak kazandık. İda-Madra Jeoparkı’nı şehrimize 
kazandırıyoruz. UNESCO’ya resmi başvurumuzu 
gerçekleştirdik. Tamamlandığında Türkiye’nin 
en büyük UNESCO jeoparkını, Balıkesir’e kazan-
dırmış olacağız. 

Hayatın her alanında projeler geliştiriyoruz. 
Bunu yaparken de sivil toplum kuruluşlarımı-
zı ve şehrimizin sakinlerini karar alma ve po-
litika üretme süreçlerimizin bir parçası haline 
getiriyor, Balıkesir’in geleceğini, Balıkesirliler 
ile birlikte planlıyoruz. İnanıyoruz ki insana ve 
doğaya yaptığımız yatırımlar; gelecek kuşak-
lar için, sağlıklı nesiller için attığımız en önemli 
adımlardan birisi olacak. Özetle doğaya say-
gılı, insanı önceleyen, şeffaf ve hesap verebilir 
bir anlayış ile ortak aklı harekete geçiriyor, “in-
san için şehir” diyerek çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.


