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TÜRKiYE’NiN PARLAYAN YILDIZI

YÜCEL YILMAZ*

1Günümüzde artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. 
Bu nedenle dünya ligindeki konumunu güçlendir-
meye odaklanan şehirlerin yerelleşme eğilimleri de 
artmıştır. Farklılıklarını ortaya koyarak yaşam stan-
dartlarını yükseltmek ve rekabet üstünlüğü elde 
etmek için yeni stratejiler geliştiren şehirler, turizm 
ve seyahat alanında da benzer bir anlayışı benim-
semiş ve sonucunda kent turizmi kavramı ön plana 
çıkmıştır. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde turizm 
odaklı kalkınmanın en önemli aktörlerinden birisi 
haline gelen şehirler, kendilerine özgü farklılıklarıyla 
dünyaca kabul görülen bir destinasyon oluşturma 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Balıkesir; doğasıyla, termaliyle, deniziyle, kültür 
ve sanatıyla, yöresel lezzetleriyle, antik kentleriyle 
çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler, her ilçesinin 
kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı ve özgün 
imajıyla dünyaca kabul gördüğü bir şehir hedefiyle 
20 ilçemizin tüm varlıklarına sahip çıkma, geliştirme 
ve dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz. Ülkemiz-
de tarım ve hayvancılık dendiğinde akla ilk gelen 
illerden birisi olan şehrimizin turizm sektöründe de 
zirvede olabilmesi için “Marka Şehir Balıkesir” proje-
sini hayata geçirdik. Balıkesir olarak güç birliği yap-
tığımız projeyle şehrimizin değerlerini daha güçlü 
bir şekilde tanıtarak turizm ekonomisine dönüştü-
rüyoruz. 

Etiyle, peyniriyle, zeytin ve zeytinyağıyla lezzetin 
de başkentidir; bu tür yöresel lezzetlerimizi tanıta-
cak ve tüm yönleriyle geliştirecek yatırımları da ön-
celiklerimiz arasına aldık. Hazırlamış olduğumuz “50 
Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ile şehrimiz, peynirde 
dünyanın en iyisi unvanını aldı. Bunun yanı sıra coğ-
rafi işaretle tescillenen Balıkesir Kuzu Eti üretiminin 
yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kalitesinin korun-
masını amacıyla birçok ilçemize Balıkesir Kuzusu 

*  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Damızlık Merkezleri kurduk. 

Şehrimizi özgün imajıyla ön plana çıkarmak için 
kırsalımızın kimliğini güçlendiriyor, bu bölgelerdeki 
yaşamı; tarımsal faaliyetleri ve doğal kaynakları 
dikkate alarak birbirinden farklı yaşam biçimi 
alternatifleri sunan yerler haline getiriyoruz. Kırsalı 
birer çekim merkezi haline getirmek amacıyla bal 
ormanı, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri başta 
olmak üzere çok farklı yatırım ve destekleri hayata 
geçiriyoruz. 

Mitolojide İda Dağı olarak anılan Kazdağları; 
eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra yüzyıllardır şifa 
aranan bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bilim otoritele-
rince “Önemli Bitki Alanı” statüsüne alınan ve doğal 
bir ecza deposu olduğu tescillenen “Kazdağları’nın 
Şifalı Bitkileri”ni ve kullanım kültürünü tespit ederek 
kayıt altına aldık. 

Sahillerinde 36 mavi bayrağın dalgalandığı, 
yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Balı-
kesir, kıyı turizmi noktasında da ülkemizin en önemli 
merkezlerinden birisi. Büyükşehir Belediyesi olarak 
291 kilometrelik sahil şeridini baştan aşağı yeniliyor, 
birer cazibe merkezi haline getiriyoruz. Türkiye’nin 
en önemli dalış noktalarına ev sahipliği yapan ken-
timize Sualtı Müzesi kazandırıyoruz. Sahip olduğu-
muz tarihi ve kültürel zenginliği, Marmara Ada’mızın 
meşhur mermerlerinden yapılacak heykellerle an-
latacak olan Sualtı Müzesi, tamamlandığında yur-
tiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı 
bir yolculuğa çıkaracak.

Antik çağlardan başlayarak Roma, Bizans, Sel-
çuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na ev sahipliği yapan bu nedenle zengin bir tarih 
mirasına sahip olan şehrimizde; Antandros, Kyzikos, 
Daskyleion, Adramytteion antik kentlerinde devam 
eden kazı çalışmalarına Büyükşehir olarak destek 
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veriyoruz. Toprak altında kalmış köklü tarihi gün 
yüzüne çıkaracak ve kültür turizmine kazandıra-
cak çalışmalara olan desteklerimizin yanı sıra tarihi 
yapıları restore ederek yeniden kente kazandırıyor, 
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşları-
mızın kullanımına açıyoruz. Tarihi kent merkezlerin-
de yaptığımız sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla 
turizm hareketliliğini artırmayı hedeflerken günü-
müzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları 
süsleyen tescilli çeşmelerimizi de Büyükşehir olarak 
restore ediyoruz. 

Karesioğulları Beyliği’nin merkezi ve Kuvayi Mil-
liye hareketinin başladığı Balıkesir; temiz ve güvenli 

sahilleri, oksijen deposu Kaz Dağları, jeotermal kay-
nakları, arkeolojik unsurları ve yöresel lezzetleriyle 
herkesin beklentisini karşılayabilecek bir şehir. Şehir 
olarak sahip olduğumuz tüm bu zenginliklerimi-
zi bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, 20 ilçemizde de 
gezilip görülmesi gereken muazzam değerler oldu-
ğunu tüm dünyaya anlatma gayreti içerisindeyiz. 

Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı günümüzde 
Balıkesir›in de özgün kimliğiyle bu yarışta yer 
alması için topyekûn bir gayret içerisindeyiz. Tüm 
şehri kapsayan, katılımcı bir anlayışla ortaya 
koyduğumuz yol haritamızla Balıkesir’i vazgeçilmez 
bir turizm destinasyonu yapacak adımları atıyoruz.


