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Balıkesir 'Marka kent' olacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir'in yeni kanalı TV 100'deki
'Pusula' programına konuk oldu. Balıkesir'i marka kent yapacaklarını söyleyen Başkan Uğur,
"Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek hazırlamanın gayreti içerisindeyiz" dedi
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Balıkesir'in dünyaya açılan yeni ekranı TV 100 kanalına konuk olan
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Pelin Özsavcı'nın
hazırlayıp sunduğu 'Pusula' isimli programda ülke, Balıkesir
gündemi ve projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2 saati
aşkın bir süre yayında kalan Başkan Uğur, Türkiye ve Balıkesir'de
hayal dahi edilemeyecek birçok hizmet ve yatırımın AK Parti iktidarı
ile gerçekleştiğini kaydetti. Balıkesir'in, limanları, havaalanı,
bölünmüş yolları ve sağlıktaki yatırımları ile kimsenin hayal
edemeyeceği yatırımlar aldığını hatırlatan Uğur, ilçelerin modern
donanımlı 5 yıldızlı otel konforunda hastanelere kavuştuğunu,
Balıkesir'de ise bin yataklı şehir hastanesi inşaatının çok hızlı
şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir olan Balıkesir'i bir
marka kent yapmak istediklerini söyledi.
Balıkesir'in yıldız projeleri
Programda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Uğur'un vizyonerliğiyle hazırlanan 2014-2023 Stratejik Eylem
Planı'nda yer alan "10'un Yıldızı" adıyla 10 başlık altında toplanan yıldız projeleri de anlatıldı. Yeraltı zenginliği, tarım,
turizm, yeşil engelsiz yaşam, sağlık, kentsel, ulaşım, kültür, ekonomi, teknoloji, ekolojik çalışmalar, sosyal çalışmalar
şeklinde özetlenebilecek projeler Balıkesirlileri heyecanlandırdı. Balıkesir'in coğrafi konum olarak çok önemli bir yerde
bulunduğunun altını çizen Başkan Uğur, "Marmara ve Ege Bölgesi Türkiye nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı bir bölge ve
Balıkesir bu bölgenin tam ortasında. İzmir'e 1 saat, Bursa'ya 1 saat, İstanbul'a 2 saat. Balıkesir 3 havaalanı olan nadir
illerden bir tanesi. Edremit Uluslararası Havaalanı olarak uçak seferleri başladı. Balıkesir Merkez Havaalanı Terminali'ne
de önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak başlayacak. Balıkesir tüketim bölgelerinin merkezinde. Üretilen malı tüketim
bölgesine en seri şekilde ulaştırmanız çok önemli. Balıkesir'de tarım var, hayvancılık var, termal var. Zeytinimiz var,
Kazdağlarımız var. 37 çeşit madenin olduğu bir il. Bu zenginliklerimizi insanlarımızla buluşturalım, dünya ile buluşturalım,
Balıkesir'i marka yapalım" diye konuştu.
"MIPIM ile dünyaya açılıyoruz"
Başkan Uğur, Balıkesir'i bir taraftan da dünyaya açacak çalışmaların içinde olduklarını bildirdi. Mart ayında Fransa'nın
Cannes şehrinde dünyanın en büyük emlak fuarına katılacaklarını açıklayan Uğur, "Dünyadaki bütün büyük yatırımcılar,
fon sahipleri bu fuara katılıyor. Projesi olanlar da katılıyor, projelerini takdim ediyor, o yatırımcılar o projeleri uygun görürse
satın alıyor ve uyguluyor. Biz de 10-13 Mart 2015 MIPIM Fuarı'na iştirak ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak
17 metrekare bir stant kiraladık. Orada yatırımcılara projelerimizi görücüye çıkaracağız" dedi. MIPIM fuarının ardından
mayıs ayında da Balıkesir'in çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını açıklayan Uğur, Gayrimenkul ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 2010 yılından beri başlattığı "Gelişen Kentler Zirvesi" toplantısını
6-7 Mayıs tarihlerinde Balıkesir'de yapacağını, Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli zirveye ev sahipliği yapacak
olmanın heyecanını da yaşadıklarını söyledi.
Bin aileye doğalgaz sobası
Balıkesir'in havasının temiz olması için de çalıştıklarını kaydeden Edip Uğur, doğalgaz olduğu halde hala hava kirliliğine
maruz kalınmasına bundan böyle izin vermeyeceklerini bildirdi. Kömür yakılmasının artık sona ermesi gerektiğini ifade
eden Uğur, "Altıeylül ve Karesi belediyelerimizle bir çalışma başlattık, muhtaç olan dar gelirli ailelere doğalgaz sobası
dağıtıyoruz. Her yerden doğalgaz geçiyor zaten. Güzel bir proje oldu, Balgaz da projeye destek veriyor, doğalgaz bağlantı
abone bedeli almıyor. Balgaz'ın bu iş için her abone için 465 TL katkısı var. Sağ olsunlar Bin soba için hemen bu desteği
verdiler. Biz TV 100 aracılığı ile bütün hemşehrilerimize sesleniyoruz, artık doğalgazı kullanın, Balıkesir'in havası temiz
olsun, insanlar sağlıklı hava solusun" diye çağrıda bulundu.
Mahalle Ligi büyüyor
Tüm bu projeler ve yoğun çalışmalarla birlikte sportif faaliyetlerin de hız kesmeden sürdüğünü anlatan Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ilk defa düzenledikleri 'Mahalle Ligi' organizasyonunun çok büyük ilgi gördüğünü ve
bu sene İl çapında yapılacağını anlattı. Başkan uğur, "Bir Mahalle Ligi şampiyonu çıktı. Şampiyon takımın her bir
oyuncusuna bisiklet hediye edildi. Güzel bir faaliyet oldu. Gençler bu şekilde zararlı etkenlerden korunmuş spora teşvik
edilmiş oluyor. Bu yıl Mahalle Ligi'ni 20 ilçede birden yapıyoruz, 10 bin öğrenci katılacak. Formalarını alıyoruz,
organizasyonu yapıyoruz, bu sene 2015'de Mahalle Ligi'nde Balıkesir şampiyonu çıkacak" dedi. Başkan Edip Uğur, bir
başka önemli projenin de Hayvan Barınağı olduğunu belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne
480 bin metrekare alanı hayvan barınağı olarak tahsis ettiğini belirten Uğur, "Projelerini hazırladık ve ihalesini yaptık. 5
milyon 200 bin lira, inşaatı başladı. Hayvan Barınağı sokak hayvanlarını toplayacak, onların rehabilitasyonunu yapacak,
kısırlaştırılmasını yapacak. Veterinerleri olacak, ameliyatları yapılacak. Bütün hayvanseverlere duyuruyoruz" diye konuştu.
"Daha iyi bir gelecek için"
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, televizyondan gençlere de seslendi. Daha iyi bir gelecek için çabaladıklarını kaydeden
Uğur, "Gençlere şunu söylemek istiyorum; Biz bugün bu ülkede, bu topraklarda, Balıkesir'de çok konforlu yaşıyoruz. Bize
bu toprakları bırakan ecdadımız, atalarımız, dedelerimiz kanlarıyla canlarıyla mücadele etti. Yani bizim gibi konforlu
yaşamadılar. Biz de istiyoruz ki geleceğimiz, gençlerimiz bundan sonra bizden de konforlu, rahat yaşasınlar. Biz nasıl
dedelerimizi rahmetle anıyoruz, onlar da bize 'Bulmuşlar rahat bir memleket öyle bırakmışlar' demesin diye daha iyi bir
gelecek hazırlama gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.
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"Çay Deresi" ve "Çocuk Köyü" projeleri hayata geçiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, hazırladıkları büyük projelerden bir tanesinin Çay Deresi Islahı olduğunu
vurguladı. Başkan Uğur, "Dere aktığı zaman yeşili olması lazım. Bu derenin genişliği 30 metre olacak, boyu da 1 km. Yani
30 bin metrekarelik bir havuz. Biz buraya balık da atacağız. Balıkesir'deki hemşehrilerimiz burada balık da tutabilecek.
GMKA ile ortak bir çalışma yaptık. Bir kongre merkezi, sergi alanı, kültür merkezi projemiz bitmek üzere. İnşallah onun da
nisan-mayıs aylarında ihalesine çıkacağız. Bunun dışında temmuz ayında faaliyete geçecek inflatable (şişme) park,
şişirilebilir trambolin park var. İçinde 500 çocuğun yararlanabildiği 2 yaşından 18 yaşına kadar herkesin istifade edebildiği
bir park. İçinde elektronik hiçbir şey yok. Çocuk Köyü'nü temmuz ayında açmış olacağız" dedi. Çay Deresi'nin etrafında
kafeler, restoranlar, yürüyüş alanları ve alanın etrafında dolaşacak bir tren olacağını da söyleyen Uğur, "Başka bir
düşüncemiz, buradan insanlar Çamlık Tepesi'ne teleferikle çıksın. Orada da güzel etkinliklerin olduğu bir alan, Çamlık
Tepesi Projemiz var. Bunlar da Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçeleri için önemli projeler" dedi.
"Her yıl bin km yol yapacağız"
Balıkesir'in büyük bir yol ağına sahip olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kırsalda her yıl
1.000 (Bin) km yol yapacaklarını açıkladı. Uğur, "Balıkesir'in genel olarak 10 bin km yolu var, bunun 6 bin km'ye yakını
kırsaldaki mahalleler. Maalesef bunlarda çok büyük sıkıntılar var. Bunlar için makine parkımızı yükseltiyoruz. Greyder,
yükleyici, kanal kazıcı, silindir, ekskavatör bir kısmını aldık, 7,5 milyon liralık alım yaptık. Tekrar 7,5 milyon liralık daha
alım yapacağız. Hedefimiz her yıl 1.000 (Bin) km yolu yapmak. Önce altyapısını yapıyoruz. Stabilize hale getirdikten sonra
satih kaplama ve sıcak asfalt yapacağız. Bunlar bizim borcumuz. Havaların düzelmesini bekliyoruz. Mart ayının 15'inden
sonra bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.
İhracatın merkezi Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yapımı tamamlanan Lojistik Köy ile Balıkesir'in adeta ihracat merkezi
haline geleceğini bildirdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın bir projesi olan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu (BALO) ile
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Anadolu'dan Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracatın demiryolu ile Balıkesir Lojistik Köyüne geleceği belirtildi. Başkan
Uğur, "Hatta İzmir'deki ihracat ürünü de, Manisa'daki de, Gaziantep'teki ihracat ürünleri de Balıkesir'e geliyor.
Balıkesir'den Bandırma'ya, Bandırma'dan feribot ile vagonların üzerinde Tekirdağ'a, Tekirdağ'dan 4 gün içerisinde siz
ürettiğiniz malı Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya ulaştırabiliyorsunuz. Bu önemli bir proje. Bizim Fransa'daki MIPIM
fuarında sunacağımız projelerden bir tanesi de lojistik ile ilgili. Çünkü Balıkesir olarak önemli bir merkez" dedi.
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