
HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 

2018YILI OCAKAYI FAALİYET RAPORU 
 

A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE 

DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ: 

1- İlçemize bağlı Temaşalık Mahallesi 392-227-235-200-255 kapı no arası 

yola toplamda 80 metre tül bordür taşı 3270 m2 Kilit parke taşı döşeme işi 

tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuştur. 

TEMAŞALIK MAHALLESİ 227-235 KAPI NO ARASI  

YOLUNESKİ HALİ 

 
TEMAŞALIK MAHALLESİ 227-235 KAPI NO ARASI  

YOLUN YENİ HALİ 

 
TEMAŞALIK MAHALLESİ 227-235 KAPI NO ARASI  

YOLUN YENİ HALİ 

 
TEMAŞALIK MAHALLESİ 200-255 KAPI NO ARASI 

 YOLUNESKİ HALİ

 



 

TEMAŞALIK MAHALLESİ 200-255 KAPI NO ARASI 

 YOLUN YENİ HALİ 

 
TEMAŞALIK MAHALLESİ 392 KAPI NO ARASI YOLUN 

 ESKİHALİ 

 
TEMAŞALIK MAHALLESİ 392 KAPI NO ARASI YOLUN 

 YENİ HALİ 

 
2- İlçemize bağlı Çigitzade Mahallesi Cumhuriyet caddesinde  Özürlü taşı, 

kaldırım, bordür, su oluğu Kilit Parke taşı döşeme çalışmaları devam 

etmektedir. 

ÇİĞİTZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ  

ESKİ HALİ 

 
 



ÇİĞİTZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ  

KALDIRIM ÇALIŞMASI 

 
ÇİĞİTZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ  

 KİLİT PARKE ÇALIŞMASI

 
ÇİĞİTZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ  

ESKİ HALİ 

 
ÇİĞİTZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ  

KALDIRIM ÇALIŞMASI 

 
 

 

 



B- BAKIM ONARIM TAMİRAT İŞLERİ: 

1- İlçemize bağlı Yeni Mahalle 61. Sokak yoluna alt yapı nedeniyle 

bozulan 62 metre tül bordür taşı, 90 metre tül su oluğu taşı ve 855 m2 

Kilit parke taşı tamirat işi tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuştur. 

YENİ MAHALLE 61.SOKAK YOLU KİLİT PARKE  

TAMİRİ 

 
YENİ MAHALLE 61.SOKAK YOLU YENİ HALİ 

 
2- İlçemize bağlı Yeni Mahalle Temaşalık caddesi Hacı Ömer Camii- 

Belediye Lojmanları arası  Sokak yoluna alt yapı nedeniyle bozulan 

487 m2 Kilit parke taşı tamirat işi tamamlanarak halkın hizmetine 

sunulmuştur. 

TEMAŞALIK CADDESİ KİLİT PARKE TAMİRAT 

 
TEMAŞALIK CADDESİ KİLİT PARKE YENİ HALİ 

 



3- İlçemiz cadde ve sokak yollarında rotmix yama malzemesi ile bakım 

onarım çalışmaları yapılmıştır. 

 
 

 
 

 
4- İlçemizde alt yapı çalışmaları ve aşırı yağışlar nedeniyle cadde sokak 

yolları asvalt mıcırı ile bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır. 



 
 

 

 
 

SOSYAL KÜLTÜREL VE EĞİTİM HİZMETLERİ 
 

1: BAŞKAN ERSOY NÖBET TUTAN MEMURLARI UNUTMADI 

Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy 2018’in ilk saatlerinde yeni yılda vatandaşın huzuru, güvenliğini 

ve sağlığı için görevi başında olan kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlarını yalnız bırakmadı.Başkan 

Ersoy sırasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği,Çiftçi 

Koruma Malları Başkanlığı,Zabıta Müdürlüğü,Havran Devlet Hastanesi personelini görevleri başında 

ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. 

Ersoy,huzur içinde yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşamaktayız diyerek: “İlçemizin kalkınması ve 

gelişimi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yeni yılda da kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum 

örgütleri, kanaat önderleri ve tüm paydaşlarımızla birlikte her zaman olduğu gibi uyum, işbirliği ve 

koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 yılının ülkemize, 

milletimize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim dedi 



 

2: Havran'ın geçmişten günümüze kültürel ve sosyal yapısını yansıtan Balıkesir'in tek Kent Müzesi 

açıldı.Cami-i Kebir Mahallesi Dumlupınar caddesinde bulunan Hocazade Konağı İlçemizin sevilen 

simaların'dan Abdurrahim Bey ve ailesi uzun yıllar ikamet etmiştir. 

Aile fertleri konağın restore edilerek halkın hizmetine sunulmasına olumlu görüş vermiştir. 

Restorasyon çalışması sona eren konak günümüzde müze olarak kapılarını konuklara açmıştır. 

Konağın içinde bulunan eşyalar Havran'lı hayır severler tarafından bağışlanmış olup resim sergisi ve 

diğer kültürel faaliyetler'de kullanılmaktadır. 

 

3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurt gezisi esnasında İlçemizi'de ziyaret ederek Cumhuriyet Caddesi 

üzerinde bulunan Terziza'de Konağın'da bir gece konaklayarak Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı ile 

görüşme yapmıştır.Atıl durumda olan konağın müzeye dönüşmesi için Belediye Başkanımız Sayın 

Emin Ersoy'un yoğun çabaları sonucu restorasyon çalışması yapılarak İlçemize ikinci bir müze 

kazandırılacaktır.Restorasyon çalışması için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağı kısa süre sonra 

çalışmaların başlayacağı bildirildi. 

 



4: Belediyemiz 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı başkanlık makamında yapıldı.Belediye 

Başkanımız Sayın Emin ERSOY'un Başkanlığın'da yapılan toplantıda gündem maddeleri okundu oy 

birliği ile karara bağlandı.Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,2018 yılının Ülkemize Milletimize ve 

İlçemize hayırlar getirmesini diliyorum.Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür 

ederim dedi. 

 

5: İller Bankası Bölge Müdürü Sayın Ali Ekrem AYTİ ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin 

(BASKİ) Genel Müdürü Sayın Talat ÖZEN Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY'u makamında 

ziyaret ettiler.Başkanımız konukları ile ilçeye yapılan hizmetler hakkında karşılıklı görüş alış verişinde 

bulundu. 

 

 

 

6: AK Parti Balıkesir Milletvekillerimiz Sayın Ali AYDINLIOĞLU,Sayın Kasım BOSTAN,Belediye 
Başkanımız Sayın Emin ERSOY,İlçe Başkanı Sayın Ahmet DAYI,Gençlik Kolları Başkanı Sayın Eray 



ÖZTEMUZ,Belediye Meclis Üyelerimiz,Ak Parti İlçe Yönetim kurulu Üyelerin'den oluşan heyet İlçemiz 
halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların cumasını tebrik ettiler. 
Ak Parti İlçe Teşkilatı ile başlayan program Belediye Başkanlığı ziyareti ile sona erdi. 

Esnaf ve halkın sorunlarını dinleyen heyet gerek esnaf'tan gerekse alış veriş yapan vatandaşlar'dan büyük ilgi 

gördü. 

Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Milletvekili Ali AYDINLIOĞLU,bugün 

Havran'ımızın halk pazarı Milletvekili arkadaşım,Belediye Başkanımız ve İlçe teşkilatımız ile birlikte halkımızın 

cumasını tebrik ederek sorunlarını dinledik dedi.AYDINLIOĞLU,Ak Parti halkın Partisi bizler seçimden seçime 

insanlarımızı hatırlamıyoruz her daim halkımızın yanındayız dedi. 

Sayın Ali AYDINLIOĞLU sözlerini şöyle devam etti.Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyemizin 

çalışmalarından halkımız memnun.Havran'ın her köşesinde bir çalışma var.Devlet yatırımları ile birlikte Zümrüt 

ilçemiz Havran gelişim içinde büyüyen bir ilçemiz diyerek görüşlerini dile getirdi.Milletvekili Sayın Kasım 

BOSTAN ise Havran ziyaretimiz sırasında halkımızın gösterdiği ilgi ve sevgilerin'den dolayı teşekkür ederim 

dedi. 

Milletvekillerimiz son olarak Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ettiler.Başkanımız alt ve üst yapı 

çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek'Üniversiteler ile yaptığımız projeler kapsamında ilçemize 

prestij cadde ve sokakları kazandıracağız dedi.Başkanımız diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

 

 



 

 

7: Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama 

mesajı yayınladı. Mesajında 10 Ocak 1961 tarihinin Türk basın tarihinde önemli bir yeri olduğunu 

belirten Başkanımız, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü basın çalışanlarının kendi haklarına sahip 

çıktığı, gazetecilerin çalışma koşullarının yasal güvenceye alınması için verdiği hak arama 

mücadelesinin başarıyla sonuçlandırıldığı bir gündür. Özgür ve tarafsız basın demokrasilerin olmazsa 

olmazları arasındadır. Sadece ulusal değil, yerel bazda da, yönetenlerin icraatlarında daha dikkatli ve 

sorumlu davranmasını sağlayan en önemli güç hür ve tarafsız basındır. Haber verme, denetim ve 

eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi 

işlevleri bulunan basınımız, bu yönüyle kamusal bir görev icra etmektedir. Gazetecilerin çalışma ve 

yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda 

yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu konuda devlete olduğu kadar, basın yayın organı sahiplerine ve 

meslek kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Öte yandan basın çalışanlarının da haklarına 

sahip çıkmaları, meslek ahlakını her koşulda gözetmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, toplumun doğru 

ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanması için özveriyle çalışan ve zorluklara rağmen 

gerektiğinde günün 24 saatinde mesai yapan basın çalışanları her türlü takdiri hak etmektedir. Bu 

vesileyle, başta Havranlı değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin Çalışan 

Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. 



 

8: HAVRANSPOR'UN U9 TAKIMI PLAY-OFF OYNAMAYA HAK KAZANDI 
Balıkesir Futbol U19 futbol müsabakalarında baraj maçında Havran Fatih Belediyespor Burhaniye 
Belediyespor'u 4-1 yenerek Play-Off oynamaya hak kazandı. 

Balıkesir Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde oynan maçta Havran Fatih Belediyespor'un gollerini Emin 
Dündar 2 Bahattin Yağcı 1 Kasım Akkoyun 1 attı.Burhaniye Belediyespor tek golü ise Uğur Güzelce 
attı.Havran Fatih Belediyespor alt yapı Antrenörü Muhteşem Dumanlı yaptığı açıklamada şunları söyledi.U 

19 takımımız başarılı skorlar almaya devam ediyor.Burhaniye Belediyespor maçında baştan sona üstün 

oynadığımız maçı 4 -1 gibi net skor ile kazanarak Körfez gurubunda Ayvalıkgücü ile birlikte Play-Off oynamaya 

hak kazandı.Futbol takımımız bundan sonra Play-Off için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor,Balıkesir Yeni 

Sanayii,Bandırmaspor ve Gönenspor ile Play-Off'a yükselmek için çift devreli maçlar yapacak amacımız ilk üçe 

girerek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaktır dedi. 

Muhteşem Dumanlı bizlere her türlü desteği sağlayan Havran Fatih Belediyespor Başkan ve Yönetim kurulu 

üyelerine Belediye Başkanımız Emin Ersoy'a şahsım ve futbolcularım adına teşekkür ederim dedi. 

Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy ise U19 futbol takımımızı elde ettiği başarı sonuçlardan dolayı tebrik 

ederim.Başarı gelmesi için önce ileri dönük plan yapılmalı tesisler oluşturulmalı.Havran Fatih Belediyespor 

tarihinde ilk kez Bal Ligine yükseldi.Alt yapı futbol takımlarımız dört farklı yaş kategorisin'de ilk kez takım 

oluşturup lig maçları katılmaktadır.Havran'ımızın spor'da başarılı sonuçlar alması için önce tesisleşmeye önem 

verdik.Çevre yolu yanına futbol sahamızı ve spor kompleksi kazandırdık.Hafta sonları çocuklarımız gençlerimiz 

Futbol,Tenis,Basketbol,Güreş ve diğer ilgi duydukları eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetlerde bulunuyor.U19 ve 

diğer yaş gruplarındaki yetenekli Futbolcularımız geleceğin Havran Fatih Belediyespor'un iskeletini oluşturacak 

dedi. 

Başkan Emin Ersoy,başarıda emeği geçen hocalarımıza futbolcu kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik başarılarının 

devamını dilerim dedi. 



 

9: Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy Cumhuriyet Caddesin'de devam eden alt ve üst yapı 

çalışmalarını yerinde denetledi. 

Başkanımız Fen İşleri Müdürü Sayın Ethem Köfüncü'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

İlçemizin her cadde ve sokaklarında alt yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden 

Başkanımız,halkımız'dan biraz sabır bekliyorum şuan zahmetini hep birlikte çekiyoruz tamamlandığında 

daha güzel modern yaşanabilir bir ilçeye sahip olacağız dedi. 

 

10: Bugün Belediye Başkanımız Emin ERSOY, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Daire Müdürleri ile 

ilçe müftüsü Ahmet ALINMAZ ve ilçede görev yapan din görevlileri ile “Yerel Buluşmalar” adı altında bir 

araya geldi. İlçemizde görev yapan din görevlilerinin çok önemli görevlerde bulunduğunu ifade eden 

Başkan Ersoy, hizmet anlamında her şeyin taş döşemek, bina yapmak olmadığını, önemli olanın 

gönülleri almak ve muhtaç kimseleri bulmak olduğunu ifade ederek, mahallelerimizde görev yapan din 

görevlisi arkadaşlardan da bu konuda yardımcı olmalarını talep ettiğini belirtti. 

Dilek ve temenniler bölümünde, çeşitli konularda söz alan görevliler, Belediyemizin çalışmalarından 

memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanımıza teşekkürlerini sundular. 

Belediye Başkanımız Emin ERSOY da organizasyonu tertip eden, başta ilçe müftüsü Ahmet Alınmaz 

olmak üzere tüm din görevlilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. 



 

11: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘’İmkan Bizden Oynamak Sizden’’ Futbol 

Turnuvasının Havran Şampiyonu Sekizeylül Orta Okulu oldu. 

Kalabak ile Sekiz Eylül arasında çekişmeli geçen musaba sonrasında Sekiz Eylül birinci,Kalabak 

ikinci,Kobaklar takımı ise üçüncü olarak turnuva'da başarı elde ettiler. 

Mahalle liginde çeşitli kategorilerde dereceye giren takımların madalya ve kupa takdimini İlçe 

Kaymakamımız Sayın Şeref AYDIN,Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Belediye Başkan 

Yardımcımız Sayın Mehmet YILMAZ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf SÖBÜOĞLU,Havran Gençlik 

Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Hasan ÇAM,Havran Kültür ve Soysal Hizmetler Müdürü Sayın Mahmut 

ÇİRAN tarafından verildi. 

İlçe Kaymakamımız Sayın Şeref AYDIN,Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,günün önemini 

belirten birer konuşma gerçekleştirdiler. 

Toplu Fotoğraf çekimi sonrası Protokol üyeleri yöneticilikte'ki başarılarını şut çekerek yeşil sahalar'dada 

gösterdiler. 



 

12: BENGİ PROJESİ MÜNAZARA YARIŞMASI MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ 

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen Bengi Projesi Ortaokullar ve Liseler 
Arası Münazara Yarışması muhteşem bir finalle sona erdi. Havran Kültür Merkezi’nde yapılan yarışma 
finaline Havran Kaymakamı Şeref AYDIN, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Havran 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf SÖBÜOĞLU, Daire Amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.  
Dostluk ve centilmenliğin öne çıktığı yarışmada ortaokul öğrencilerinin “Şehirde yaşayan insanlar mı yoksa 

köyde yaşayan insanlar mı daha mutludur?” tezlerini savunduğu, lise öğrencilerinin ise “Bir toplumun düzenli ve 

mutlu yaşamasında gelenek, görenekler mi yoksa kanunlar ve yazılı kurallar mı daha önemlidir?” tezlerini 

savunduğu yarışma kıyasıya bir o kadar da keyifli anlara sahne oldu.  

Liselerde Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken Havran Anadolu Lisesi ikinci olarak 

yarışmayı tamamladılar. Öğrencileri ödüllerini ve başarı belgelerini Havran Kaymakamı Şeref AYDIN’ ın 

ellerinden aldılar. 

Ortaokullarda ise Küçükşapçı Ortaokulu birinci olurken ödüllerini ve başarı belgelerini Havran Belediye Başkan 

Yardımcısı Mehmet Yılmaz’ın ellerinden, ikinci olan Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu ödüllerini ve başarı 

belgelerini Havran Emniyet Müdürü İsmail Tur’un ellerinden, üçüncü olan Mehmet Çalışır İmam Hatip Ortaokulu 

ödüllerini ve başarı belgelerini Jandarma Komutanı Süleyman KILIÇ’ın ellerinden ve dördüncü olan Sekizeylül 

Ortaokulu ise ödüllerini ve başarı belgelerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mehmet KURU’nun 

ellerinden aldı.  

Son olarak yarışmanın hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen komisyon üyelerine ve yarışmanın 

sunucusu Mehmet ALDEMİR’e teşekkür belgeleri Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf SÖBÜOĞLU 

tarafından verildi.  

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; yarışmanın fikir aşamasından itibaren emek veren tüm okul 

yöneticilerimize, öğretmenlerimize, canla başla çalışan öğrencilerimize, desteklerinden dolayı Havran Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına, yarışmamıza sponsor olan Edremit Gençlik Kırtasiyeye 

teşekkürlerimizi iletiyoruz. 



 

13: Ünlü şair Halil SOYUER, vefatının 14. yılında mezarı başında anıldı. 
Havran Mezarlğı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, İlçe Kaymakamımız Sayın Şeref 
AYDIN, Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Belediye Başkan Yardımcıları,Siyasi Parti 
Temsilcileri,Daire Müdürleri katıldı. 

Program Şair Halil Soyuer'in biyografisinin sunumu ile başladı.Halil SOYUER’in yakın dostu İstanbul 
Havranlılar Derneğinin kurucusu Sayın Hamit GÜVEN Şair Halil Soyuer ile ilgili bilgiler aktardı. Protokol 
üyeleri ve katılımcıları ünlü şairin kabrine kırmızı gül bıraktı. Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunması 
ile program sona erdi. 
 

 

14: İlçemizin Balıkesir istikametinden, şehrin girişi ve Edremit çıkış istikametin'de çevre düzenlemesi 

orta refüj çalışmalarının yeşillendirilme çalışmaları güzel ve düzenli bir görünüme kavuşarak halkımızın 

hizmetine sunulmuştur. 

Hayırlı Uğurlu olsun...



 

15: Küçükşapçı Mahallemizde bulunan mevcut parkın yenileme çalışmaları yapıldı. 

Yeni kamelyalar ve Bosna çeşmesi halkımızın hizmetine sunuldu. 

Hayırlı Uğurlu olsun... 



 

 

16: ilçemizde 4480 öğrenci karnelerini alarak 2017-2018 eğitim öğrenim iki haftalık yarıyıl tatiline girdi.  

İlçe Kaymakamımız Sayın Şeref AYDIN,Belediye Başkanımız 

Sayın Emin ERSOY,İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf SÖBÜOĞLU,Sekizeylül Orta Okulu Müdürü 

Sayın Hüseyin AYDEMİR,Daire Müdürlerin'den oluşan heyet Sekizeylül Ortaokulun'da karne dağıtım 

törenine katıldı. 

Program öğrencilerin hazırladığı kısa müzik ziyafeti ile başladı. 

İlçe Kaymakamımız Sayın Şeref AYDIN,Öğrenciler ile BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve 

İzleme Projesi) konusunda sohbet etti 

Matematik problemi sorusu soran Kaymakam AYDIN'öğrenci tahta'da kısa sürede problemi çözdü. 

Kaymakam Şeref AYDIN,Bengi projesinin hedefi öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını arttırmak ne 

kadar çok kitap okursanız kelime hazineniz genişler konuşmanız diksiyonunuz değişir öz güven sahibi 

olursunuz diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz Bu dünya bize 

atalarımızdan miras kalmadı biz onu torunlarımızdan ödünç aldık hepinize iyi tatiller diliyorum dedi. 



Protokol üyeleri öğrencileri kutlayarak karnelerini takdim etti. 

Protokol üyeleri program sonrası halk pazarında esnafa Hayırlı işler dileklerinde bulundular. 

 

 

17: KARNE SEVİNCİNİ EVDE YAŞADI 

İlçemiz Temaşalık mahallesinde tedavisi sebebiyle eğitimine evde devam etmek zorunda kalan 
öğrencilerden Eren ŞEN, karnesini evine gelen İlçe Kaymakamımız Sayın Şeref AYDIN,Belediye 
Başkanımız Sayın Emin ERSOY ve İlçe Müdürü Sayın Yusuf SÖBÜOĞLU'nun elinden aldı. 

Doğuştan Kas erimesi rahatsızlığı bulunan Temaşalık İlkokulu 2.Sınıf öğrencisi Eren ŞEN,Karnesi ile 
birlikte protokol üyeleri çeşitli hediyeler verildi. 
Baba Mustafa ŞEN,Oğlumun hastalığı ile ilgili tedavi süreci devam ediyor.Devletimizin tüm kurumları her daim 

yanımızda.Çocuğum önceki yıl eğitimini okulunda devam etti. 

Bu yıl Okul'da rahat edemeyeceğini düşünerek evde eğitim almaya başladı.Kaymakamımıza,Belediye 

Başkanımıza,İlçe Milli Eğitim Müdürümüze öğretmenimiz Emine ARSLAN'a teşekkür ederim dedi. 

Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek çocuğunuz tedavi için İzmir'e 

ulaşım konusunda Belediye olarak bizim ekiplerimiz bundan sonra götürecek her türlü sıkıntınızda gece gündüz 

bizzat beni arayın dedi. 



 

18: İlçemiz Temaşalık Mahallesin'de geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Veysel 

Çulğatay'ın ailesine protokol üyeleri taziye ziyaretinde bulundu. 

İlçe Kaymakamımız Sayın Şeref AYDIN,Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Temaşalık Mahalle 

Muhtarı Sayın Mustafa Kemal KAPKIN,Daire Müdürlerin'den oluşan heyet ÇULĞATAY'ailesini ziyaret 

ederek başsağlığı dileklerinde bulundu 

 

19: İlçemiz Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde Belediyemize ait uzun yıllar Kız Meslek lisesi olarak 

kullanılan alanın park ihalesi Başkanlık makamında yapıldı.İhaleye katılımın yoğun olduğu gözlenirken 

ihale'yi alan firma 75 iş günü içinde işi tamamlayıp teslim edileceği öğrenildi. 

Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,İlçemize yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz 

yaşlılarımız,gençlerimiz ve çocuklarımız boş zamanlarını sevdikleri ile hoş vakitlerini geçirmeleri için 



İlçemize yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz dedi.

 

 

20 : SOĞUK HAVADA GÖNÜLLERE DOKUNULDU 

ilçemizde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Mobil Aşevi sıcak çorba ikramı yaptı. İlk 
çorba ikramını da Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY, yaptı. 
Kültür Sosyal İşler Dairesi Genel Koordinatörü Merve Erol kontrolünde Hamambaşı meydanında Mobil 
Aşevi uygulamasıyla sıcak çorba dağıtımı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkanımız Emin 
ERSOY'da eşlik etti.Mobil Aşevinden Pazar esnafına ve pazara gelen vatandaşlara çorba dağıtılırken, 
Başkanımız Emin ERSOY’ da, Pazar esnafına hayırlı işler diledi. Pazara gelen vatandaşlarla sohbet eden 

Başkanımız, işlerinde kolaylıklar diledi. Uygulamadan dolayı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai 

Kafaoğlu’na teşekkür eden Başkanımız “Mobil Aşevi soğuk havalarda halkımız için güzel bir uygulama oldu. 

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mobil Aşevine 

gelen vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Pazar esnafımızla bir araya geldik. Soğuk günlerde sıcak 

çorbayla halkımız ile sıcak bir muhabbet ettik” dedi.Etkinliğe Ak Parti Havran İlçe Başkanımız Sayın Ahmet 

DAYI'da katıldı. 



 

21: Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Mahalle muhtarlarımız ile başkanlık makamında bir araya 

gelerek Mahallere yönelik 2018 yılında devam eden ve yeni yatırımlar hakkında görüş alış verişinde 

bulundu. 

Muhtarlara Belediyemiz tarafından bastırılan takvim ve saat hediye edildi. 

Toplantıya katılan Ak Parti Havran İlçe Başkanı Sayın Ahmet DAYI ise muhtarlara Başbakanımızın'da 

katılacağı 6.olağan kongrenin davetiyelerini verdi. 

 

22: Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy,Ak Parti Havran İlçe Başkanı Sayın Ahmet 

DAYI,Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Sayın Yusuf ÖZKAN,Sunullah PEKER,oluşan heyet Cuma 



namazı sonrası Aslen Havranlı olan Edremit'te faaliyet gösteren Sayın Mehmet ERTAŞ'a ait Mertaş 

Gruop'un Şehitlerimiz anısına verilen lokma hayrına katıldılar. 

Halkımızın cumasını tebrik eden başkanımız sorun ve önerilerini dinledi

 

 

 

23: Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Havran Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Ahmet DAYI ile 

birlikte ilçemizde faaliyete geçen Paşa Simit Cafe'nin Havran şubesinin açılışına katıldı. 

İlçe Müftümüz Sayın Ahmet ALINMAZ tarafından yapılan dua sonrası kurban kesildi.Açılış kurdelesini 

kesen Başkanımız Sayın Emin ERSOY,İlçemizde böyle güzel nezih kaliteli iş yerlerinin sayısının 

artmasını temenni ediyorum dedi.Protokol üyeleri işletmeyi gezdikten sonra ikramların tadına baktılar. 

 

24: Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,Ümmü İNCE ve Sercan SEVİM çiftinin nikah akdini 

gerçekleştirdi.Her iki aileninde hazır bulunduğu nikah töreni Belediye Başkanlık makamında 

yapıldı.Başkanımız evlilik cüzdanını geline verirken damat'a ise her çifte verilen kahve takımı hediye 

etti.Başkanımız damat'a bu kahve takımı ile kahve yapmasını iletti.Başkanımız genç çiftlere mutlu 

evliliğin püf noktalarını anlattı.Yuvanızda sevgiyi ve saygıyı hiçbir eksik etmeyin.Her zaman birbirinize 



güvenin sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum dedi.

 

25: BELEDİYE BAŞKANIMIZ HASTANE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜYOR 

Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY, Havran Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Ahmet DAYI ile birlikte Havran 

Devlet Hastanesi’ne giderek hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

Hastane içerisinde yer alan servisleri dolaşarak tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını tek tek ziyaret eden 

Başkanımız , geçmiş olsun dileklerini bulundu. Ziyaret ettiği her hasta ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında 

bilgi alan Başkanımız “Hastalarımızdan sevgi ve şefkatimizi esirgememeyi bir borç bilelim. Özellikle yaşlı 

hastalarımız, hastalıklarından dolayı yatağa bağlanınca sevdiği insanların ziyaretlerine gelmelerini beklerler. 

Bizde onları yalnız bırakmayarak, moral verelim istedik. Bütün hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum” dedi. 

Yapmış olduğu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar ve hasta yakınları, Başkanımıza 

duyarlı davranışı için teşekkür edip, çalışmalarında başarılar dilediler. 

Başkanımızın ziyaretine Havran Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Onur 

Gülseren'de eşlik etti. 

 

 

https://www.facebook.com/havranbeledyesi/photos/pcb.215373512363143/215373095696518/?type=3
https://www.facebook.com/havranbeledyesi/photos/pcb.215373512363143/215373095696518/?type=3


26: Havran Ak Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı ve Gençlik Kolları Başkanlık seçimi 

Kültür Merkezinde gerçekleşti. 

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai KAFAOĞLU,Belediye Başkanımız Sayın Emin 

ERSOY,İl Başkanı Sayın DEMİRASLAN,İlçe Başkanı Sayın Ahmet DAYI,ilçe Gençlik Kolları Başkanı 

Sayın Eray ÖZTEMUZ,Mahalle Muhtarları,Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı. 

Program bir dakikalık saygı durulu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai KAFAOĞLU,Belediye Başkanımız Sayın Emin ERSOY,İl 

Başkanı Sayın DEMİRASLAN,İlçe Başkanı Sayın Ahmet DAYI,ilçe Gençlik Kolları Başkanı Sayın Eray 

ÖZTEMUZ,Kadın Kolları Başkanı Sayın Sibel ESKİZEYBEK,Partililere hitaben birer konuşma 

yaptılar.Başkanımız konuşması sırasında 4 yıllık Belediye Başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri 

slayt eşliğinde izleyicilere sundu. 

Başkanımız hedefimiz 2019 yılı yerel seçimleri akabinde yapılacak Genel seçimlerde hem ilçemizi hem 

ilimizi yeniden kazanmak olacaktır Gençlik Kolları yönetimine seçilen birbirinden değerli dava 

arkadaşlarımızı tebrik eder başarılar dilerim dedi. 

Konuşmalarının ardından Gençlik Kolları Başkanlık seçimi yapıldı. 

Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Sayın Eray ÖZTEMUZ yeniden başkanlığa seçildi. 



 

27: Bu akşam ilçe teşkilat Binamızda yönetim kurulu toplantısına katıldım.toplantının hayırlı olmasını 

dikerim. 



 

28: Büyükşehir belediye meclisi Ocak ayı 4. Birleşimindeyiz.Alınan kararlar şehrimize hayırlara vesile olmas

 

29: İlçe Başkanımız Ahmet Dayı ile Burhaniyede Deve güreşlerindeyiz 



 

30: Bu akşam Avcılar ve Atıcılar Derneğinde Dernek Başkan'ımız ismail Arslan,yönetim kurulu,ve 

avcılarımızla beraberiz. 

 

 

31: Milletvekilimiz Sn. Ali AYDINLIOĞLU, Belediye Başkanımız Sn. Emin ERSOY ile birlikte İstanbul'da 

düzenlenen uluslararası Emitt 2018 Tüyap turizm fuarında stantları ziyaret ettik. 



 

 



 

 

32. Bu akşam taşarası mahalle sakinlerimizin misafiri olduk 



 

33: Bu akşam ilçe Başkanımız Ahmet DAYI ilçe yönetim kurulu ve Meclis üyesi arkadaşlarımla beraber 

K.Şapcı Mahallemizi Ziyaret ederek mahalle sakinlerimizle beraber olduk. 

 

 

34: Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy,İlçe Başkanımız Ahmet Dayı ve yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte istişare 

toplantımızı gerçekleştirdik. 



 

35: İlçe Başkanımız Sy Ahmet DAYI ve Teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte Eseler ve Halaçlar 

mahallelerimizi ziyaret ettik,mahalle sakinlerimizle beraber olduk. 

 

36: Sabah mesaimize yeni Belediye Binamızın inşaatını inceleyerek başladık, tüm çalışanlarımıza 

hayırlı işler dilerim. 



 

37: Havran Belediyesi Olarak kurucu Üyesi Olduğumuz , Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Genel 

Kurulu, Komisyon ve Kurultay Çalışmalarına katıldık. Ata sporumuz Yağlı Güreşimizi geliştirmek ve 

yaşatmak görevimiz. 

 

38: 18.Şubat .pazar Yılın en büyük deve güreşinin yapılacağı kocaseyitin memleketi doğa harikası 

doğal Havran deve güreşi startı verilmiştir Havran belediye başkanı sayın Emin Ersoy himayesinde 

yapılacaktır tüm deve güreşi sevenler deve güreşine gönül verenler ve tüm halkımız davetlidir. 



 

 

 

 

Emin ERSOY 

Havran Belediye Başkanı  

 

 

 

 

 

 

 

 


