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T ürkiye’yi doyuran kentlerin ba-
şında gelen Balıkesir, hayvancı-
lık, turizm ve yenilenebilir enerji 
alanlarında değerlendirilmeye 

müsait önemli bir potansiyele sahip. Türki-
ye ve dünyanın kendi sektörlerinde önde 
gelen şirketleri de kentin bu avantajların-
dan faydalanmak için bölgeye yönelmiş 
durumda.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı İsmail Uğur, “Bölgemizde yer 
alan ve yatırım yapmakta olan işletmeler 
için kalifiye personel ihtiyacını belirleyip, 

mesleki eğitim atölyeleri kurarak, mesleki 
eğitimler verip, teknik anlamda donanımlı 
elamanlar yetiştiriyoruz” derken; Balıkesir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri 
Ermişler ise “Balıkesir, son yıllarda yerli ve 
yabancı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi 
görüyor” diye konuşuyor.

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Kula da “Hayvancılık faali-
yetleri daha yüksek bir düzeyde tanıtılıp, 
desteklenmeli. Balıkesir’in turizmde hak 
ettiği yeri kazanma adına bazı önlemler 
alınmalı” diyor.

MARKA KENT

Hem Marmara hem de Ege 
Denizi'nde kıyısı bulunan 
doğusundaki ilçeleri ile İç 
Anadolu’ya da komşu olan 
Balıkesir’in bereketli toprakları 
yanında artık yatırımda da 
yıldızı parlıyor. Dünyanın önde 
gelen şirketleri Balıkesir’e 
rotayı kırarken, liman ve hızlı 
tren gibi önemli projelerin de 
tamamlanması isteniyor.

YATIRIMCILARIN 
YENİ CENNETİ
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patect Filli Boya da bölgemize yatırım ya-
pan diğer bir firmamız. Yine sektörünün 
ülkemizdeki en büyüğü dünyada da sayılı 
firmalar arasında yer alan Şişecam yakında 
Balıkesir OSB’de fabrikasını çalıştırmaya 
başlayacak. Her sektörden ülkemizin de-
ğerli markaları Balıkesir’e ilgi gösterdiler, 
bu yatırımları mümkün kılmak adına biz de 
gereken desteği vermeye gayret ediyoruz. 
Bu vesileyle tüm yatırımcılarımıza tekrar 
teşekkür ediyor, birlikte Balıkesir ve Türkiye 
için daha verimli çalışmalar yapacağımıza 
inanıyorum.

Balıkesir OSB’den bahsedebilir 
misiniz? Yeni OSB’ler kurulacak mı?

Balıkesir OSB şu anda tamamen dolmuş 
durumda, ancak genişleme çalışmaları de-
vam ediyor. Yeni yatırımcılarımız için OSB’yi 
iki katına büyütüyoruz ve yeni alanları tah-
sis etmeye başlayacağız inşallah. Balıkesir 
OSB altyapısı tamamlamış, borcu olma-
yan ülkemizin sayılı OSB’lerinden. Şaltımız, 
arıtmamız, acil sağlık birimimiz, itfaiyemiz, 
güvenliğimiz, OSGB’miz, postane şubemiz, 
jandarma karakolumuz, kafeteryalarımız, 
kamyon garajımız, camimiz, lojistik köyü-
müz, kreşimiz ile firmalarımıza en üst dü-
zeyde hizmet sağlamanın mücadelesini 
veriyor.

Balıkesir OSB haricinde Burhaniye, Dur-
sunbey, Ayvalık, Bandırma ilçelerimizde 
yeni OSB’lerin kurulması çalışmaları devam 
ediyor. Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale 
Köprüsü ile birlikte İstanbul-İzmir otoban 
çalışmaları tamamlandığında Balıkesir ula-
şım açısından mevcut avantajlı konumunu 
çok daha güçlendirecek. Bizler de sanayi-
cimizin personel ihtiyacına yönelik alt yapı 
çalışmalarımızı tamamlayarak devletimizin 
vizyon projelerinde öncelikli konumdaki 
bölgemize destek sağlıyoruz. OSB’mizin 
içerisinde yaptığımız meslek lisesine ilave 
olarak Tekno Atölyemizi de yine hayata 
geçirerek hem meslek lisesi öğrencileri-
mizin daha nitelikli yetişmesine hem de 
bölgemizdeki teknik personelin kendilerini 
geliştirmesine imkan sağlayacağız. Tekno 
Atölyemiz aynı zamanda meslek edinmek 

“İŞLETMELERİMİZİN 
NİTELİKLİ PERSONEL 
İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”
Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, “Bölgemizde 
yer alan ve yatırım yapmakta olan işletmeler için kalifiye personel 
ihtiyacını belirleyip, mesleki eğitim atölyeleri kurarak, mesleki eğitimler 
verip, teknik anlamda donanımlı elamanlar yetiştiriyoruz” dedi.

Ülkemizin ve dünyanın 
önde gelen markaları yatırım 

için kentimize geliyor

B alıkesir Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Uğur, “İs-
tihdamı geliştirmek için üyeleri-
mize her hafta iş arayan kişilerin 

kısa özgeçmişlerini ulaştırıyoruz. Yaptığımız 
çalışmalarla yatırım yapan firmalara nitelikli 
eleman alt yapısını sağlamış oluyoruz” diye 
konuştu. 

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Uğur, sorularımızı yanıtladı.

Balıkesir’in sanayisinden ve ticari 
hayatından bahsedebilir misiniz? 
Kent, yatırım çekme anlamında ne 
durumda?

Balıkesir Türkiye’nin en yaşanabilir, en 
güzel bölgelerinden biri. Bölgemiz ulaşım 
ağlarının ortasında, liman ve havaalanlarına 
rahat ulaşılabilen, tarımsal üretimi yüksek, 
dört mevsimin bir arada yaşandığı, yerin 

altında ve üstünde neredeyse her türlü 
zenginliğe sahip cennet tabiriyle nitelen-
dirilebilecek durumdadır. 

“Dünya devleri yatırıma geliyor”
Balıkesir Valimizin öncülüğünde, Bü-

yükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle 
Balıkesirimizi büyütmek, zenginleştirmek 
adına elimizden gelen gayreti tam bir 
uyumla gösteriyoruz. Belki de kentimizin 
son dönemdeki doğal potansiyeli için en 
umut verici yönümüz yerelde yakaladığı-
mız uyum. Balıkesir olarak biriz, diriyiz, iriyiz 
inşallah. Balıkesir’ in potansiyelinin ve ye-
relde yakalanılan uyumun olumlu etkilerini 
de son dönemdeki yatırımlarla görüyoruz.

Ülkemizin en saygın kuruluşlarından 
Kale Grubu yeni yatırımıyla Kalekim te-
sislerini Balıkesir ’e taşıyor. Ülkemizin ve 
dünyanın önde gelen markalarından Ca-
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isteyen kişiler için kurslar düzenleyerek 
7/24 hizmet mantığıyla insanımıza, sana-
yimize ve ülkemize değer katacak inşallah. 

Kadınların iş hayatına katılması için 
hangi projeleri yürütüyorsunuz?

Son dönemlerde kadınlar iş hayatında 
aktif bir şekilde yer almaya başladı. Sanayi 
Odası olarak kırsal ve civar bölgelerde ika-
met eden kadınları Odamız bünyesinde 
kurduğumuz atölyelerde eğitimler vererek; 
kaynakçı, tornacı, cnc ve elektrikçi olmaları-
nı sağlayacağız. Halihazırda OSB’yi gezdiği-
nizde bir çok kadın tornada, cnc’de çalışıyor 
durumdalar. 

“Kadının sanayide 
önemli bir yeri var”

Kadınlar ekonomik özgürlüklerini eli-
ne aldıkları için çalışma hayatında aktif bir 
şekilde yer alarak, katma değer yaratmak 
istiyor. Artık, kadının da sanayide önemli bir 
yeri var. 2018 yılının ilk yarısında aldığımız 
yatırımların birçoğu bitmiş olacak. Biz de 
şimdiden kalifiye eleman sorununu çözerek 
onlara eleman teminini sağlamış oluyoruz.

Eleman temin etmede sıkıntı 
yaşıyor musunuz?

Çevre illere ve sanayi illerine baktığınız 
zaman onlarda arazi fiyatları yüksek iken, 
bizde fiyatlar daha düşük, aynı zamanda 
oralarda eleman bulmak zor iken Balıke-
sir’de eleman temin etmek daha kolay. Öte 
yandan hem üniversitenin içinde hem de 
organize sanayi bölgesinde Tekno Kent 
ile ilgili yatırımımız olacak. Tekno Kent ile 
ilgili şirketi kurduk ve çalışmalara başladık. 
Bu konuyla ilgili de yatırımcıları bekliyo-
ruz. Ayrıca yine yeni yatırımlarla birlikte 
savunma sanayi, kompozit ve otomotiv yan 
sanayi ile ilgili kümelenmeler oluşturmayı 
planlıyoruz. 

“Liman projesi çok önemli”
Üzerinde durmamız gereken çok 

önemli bir proje var. Bandırma’daki Rot-
terdam Liman Projesi. Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi ve Sanayi Bakanlığı ile sürekli 
görüşmeler yapıyoruz. Görüşmeler netice-
sinde şu karara vardık: “Kocaeli’nde herkesin 
limanı farklı, kimse kimsenin limanını kulla-
namıyor. Bu durum da sıkıntıların yaşanma-
sına neden oluyor. Biz de bu durumun ya-
şanmaması için limanı bir şirkete verelim o 

işletsin diyoruz. Limanın arkasına fabrikalar 
kurulsun bu şekilde ortak bir kullanım alanı 
oluşturulsun. Limanda bireysel hareket 
etmenin önüne geçmiş oluruz.” 

Biz bunları düşünürken Port Of Rot-
terdam şirketi, Bandırma’ya yatırım kararı 
aldıklarını açıkladı. Şirketle yaklaşık 1.5 yıldır 
görüşüyoruz, karşılıklı heyetler gidip geli-
yor. Şirket dedi ki “Siz karar verin, bu işi biz 
yapalım. Minimum 5-6 milyar Euro yatırım 
yapacağız ve biz yatırım yaptıktan sonra 
ardından 5-6 milyar Euro’luk da yatırım 
çekeriz.” 

Sonuç itibariyle Bandırma’da organize 
bir liman projesi hayata geçirmek istiyoruz. 
Halihazır da Bandırma’da bütün büyük şir-
ketlerin arazileri var herkes kendi projesini 
yapmak istediğinde sıkıntı yaşanıyor. Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi de buna izin ver-
miyor. “Organize sanayi bölgesini kuralım 
ve işletmesini de profesyonel birine yaptıra-
lım” diyor. Biz de böyle bir karar aldık. Projeyi 
Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a sunduk. 
Biz de bütün çalışmalar olumlu. Kolay bir 
proje değil ama projeyi hayata geçirmek 
için çok çalışmak gerekiyor. Türkiye’nin cari 
açığına etki edecek büyüklükte bir proje. 
Diğer ismiyle Bandırma’daki kimya sana-
yicilerin kümelenme projesi de diyebiliriz. 
Metal ve kimya sanayicileri Bandırma’da 
kümelenmek istiyor. Metal ve sanayicilerin 
olduğu bir organize sanayi bölgesi olacak. 
Şu an için limanın işletmesi için en büyük 
aday Port Of Rotterdam şirketidir. Şirket 
yer istemiyor sadece işletmeci olarak bu-
lunmak istiyor.

Açıklanan teşvik programlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin önündeki en büyük sıkıntı 
bürokrasi sorunudur. Bu sorunun referan-
dum ile birlikte çözüldüğüne inanıyoruz. 
Hükümetimizin açıklamış olduğu teşvik 
paketleri piyasalara çok büyük katkı sağ-
ladı. Açıklanan teşvik programları piyasaya 
hareketlilik katarak, zor zamanlar geçiren 
vatandaşın elini rahatlattı. 

Rusya krizi bize şunu gösterdi; sürekli 

sabit bir yere mal satmak yok. Alternatif 
pazarlar bulmamız gerekiyor. Yeniliklere 
açık olup yeni pazarlar araştırmalıyız. Krizleri 
fırsata çevirmek çok önemli, üreticilerimiz 
çok daha fazla gezip araştırmalı, durağan 
değil sürekli hareket halinde olmalıyız. Dış 
pazarlarla iletişimi kuvvetlendirmemiz ge-
rekiyor.

İstihdamı geliştirmek için üyelerimize 
her hafta iş arayan kişilerin kısa özgeçmiş-
lerini ulaştırıyoruz. Bölgemizde çalışan işlet-
meler ve yatırım yapmakta olan işletmeler 
için kalifiye personel ihtiyacını belirleyip, 
mesleki eğitim atölyeleri kurarak, mesleki 
eğitimler verip teknik anlamda donanımlı 
elamanlar yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarla 
yatırım yapan firmalara nitelikli eleman alt 
yapısını sağlamış oluyoruz. 

“İstihdam seferberliğine 
desteğimiz tamdır”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başba-
kanımız, Sayın Bakanlarımız ve Türkiye iş 
dünyasının temsilcilerinin katılımıyla ger-
çekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
gündeme gelen istihdam seferberliğine de 
dest eğimiz tamdır. Ülke genelinde 2017 yılı 
içerisinde 2 milyon kişinin istihdam edilme-
si hedefini belirleyen Cumhurbaşkanımız, 
Balıkesir için de 15 bin kişilik ilave istih-
dam hedefi öngörmüştü. Balıkesir Sanayi 
Odamızın öncülüğünde, belirlenen hedef 
doğrultusunda yapılan çalışmalarla 7 Mayıs 
itibariyle 16 bin 264 kişilik yeni istihdam 
sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde ve milletimizin basiretli duruşuyla 
her zorluğu aşacak güce ve azme sahip 
olduğumuza inanıyoruz.

Balıkesir OSB altyapısı 
tamamlamış, borcu 

olmayan ülkemizin sayılı 
OSB’lerinden
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Balıkesir’in Marka Kent olması 
için Odanızın yaptığı çalışmaları 
öğrenebilir miyiz?

Balıkesir’in, Türkiye’yi doyuran il olarak 
tarımsal üretimde ülke genelinde katma 
değeri oldukça yüksektir. Bunun yanında 
hayvancılık, turizm ve yenilenebilir ener-
ji alanlarında değerlendirilmeye müsait 
önemli bir potansiyele sahiptir. Yeni yatırım-
cıların son dönemde özellikle değerlendir-
diği ilimiz, organize sanayi bölgesi ile Batı 
Anadolu’nun en yüksek gelişme ve yatırım 
potansiyeline sahiptir. İlimizin bu gelişim 
ve yatırım şehri olma yolunda biz Balıkesir 
Ticaret Odası olarak Balıkesir’in marka şehir 
olması için var gücümüzle çalışarak, ilimize 
özgü kültürel değerlerin, yöresel ürünlerin, 
yöresel lezzetlerin ve turizm destinasyon-
larının tanıtımlarını yurt içinde Balıkesir 
Tanıtım Kervanı Projesi ve Balıkesir Tanıtım 
Günleri organizasyonları ile yurt dışında 
ilgili fuarlara katılarak şehrimizin tanıtımını 
gerçekleştiriyoruz.

“Gıda sektörünü 
daha da canlandıracağız”

Balıkesir Ticaret Odası, Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı, Balıkesir Sanayi Odası ve 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası işbir-
liği ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde 
Gıda Kümesi Projesi’ni hayata geçirerek 
gıda sektörü başta olmak üzere; sektörlerle 
bağlantılı birçok üyemizin proje sonunda 
gerçekleştirilecek olan Ur-Ge kapsamında 
Balıkesir’in kalkınmasında itici güç olan gıda 
sektörünü daha da canlandıracağız.

Kongre ve Fuar Merkezi’nde yer alan 
yeni hizmet binamız ise Balıkesir Ticaret 
Odası’na yakışır bir vizyonu ve kurumsallığı 
temsil ederek gerek üyelerimize gerekse 
bölge ekonomisine daha iyi hizmet ver-
memizi sağlıyor.

Son dönemlerde kente yapılan 
yatırımlar kayda değer oranda arttı. 
Bunu neye bağlıyorsunuz?

Balıkesir, son yıllarda yerli ve yabancı 
yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 
Yerli ve yabancı yatırımcılar ile görüşmeleri-

“YURT DIŞINDA FUARLARA 
KATILARAK, ŞEHRİMİZİN 
TANITIMINI YAPIYORUZ”
Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ermişler, “Balıkesir 
Tanıtım Kervanı Projesi ve Balıkesir Tanıtım Günleri organizasyonları 
ile yurt dışında ilgili fuarlara katılarak, şehrimizin tanıtımını 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Dünya üzerinde ticari 
değer taşıyan 90 madenin 51’i 

bölgemizden çıkarılıyor

B alıkesir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Fahri Ermişler, 
“Balıkesir, son yıllarda yerli ve 
yabancı yatırımcılar tarafın-

dan yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı 
yatırımcılar ile görüşmelerimiz yoğun 
bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki yıllarda 

faaliyete geçecek tesislerle birlikte şehri-
mizin genel ekonomik hedefler içerisinde 
önemli bir misyon üstleneceğini öngörü-
yoruz” diye konuştu.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fahri Ermişler, sorularımızı 
yanıtladı.
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miz yoğun bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki 
yıllarda faaliyete geçecek tesislerle birlikte 
şehrimizin genel ekonomik hedefler içe-
risinde önemli bir misyon üstleneceğini 
öngörüyoruz. Hali hazırda hayata geçen 
yerli yatırımlar kadar yurt dışından da ciddi 
hazırlıklar var.

Balıkesir il sınırları içerisinde dört adet 
organize sanayi bölgesi bulunuyor. Orga-
nize sanayi bölgelerimiz, dördüncü teşvik 
bölgesi kapsamında olup, Balıkesir 3’ncü 
teşvik bölgesinde bulunmaktadır. Balıkesir 
Organize Sanayi Bölgesi fiber optik sistemi, 
itfaiyesi, arıtması gibi alt yapı hizmetlerini 
tamamlamıştır. Ülkemizdeki borcu olma-
yan sayılı organize sanayi bölgelerindendir. 
2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle 
öğrenci kabul eden meslek lisemiz, bölge-
mizde faaliyet gösteren sanayicilerimizin 
kalifiye personel ihtiyacının karşılanması 
ve gençlerimizin hayata daha iyi hazırlana-
bilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

“Tüm yollar Balıkesir’e çıkıyor”
Bölgedeki lojistik imkanları kamu ve 

özel sektör yatırımları paralelinde çok hız-
lı bir gelişim gösteriyor. Organize sanayi 
bölgesine 500 metre mesafede kurulan 
Gökköy Lojistik Köy, sanayicimize ürünlerini 
hızlı, güvenli ve daha uygun maliyetlerle 
limanlara veya direkt sevk noktalarına ulaş-
tırma imkanı sunacak. Türkiye’nin en yoğun 
karayolu araç trafiğine sahip İstanbul-Bur-
sa-İzmir güzergâhının üzerinde bulunan 

bölgemizden İzmir-İstanbul otobanının 
tamamlanması ile İstanbul’a ulaşım üç sa-
ate inecek. Balıkesir merkezde ve körfez 
bölgemizde olmak üzere iki havaalanımız 
mevcut. Bandırma bölgesinde bulunan 
limanımız İstanbul’dan sonra ağır yük ta-
şınmasına imkan sağlayan derinliğe sahip 
ülkemizin en büyük ikinci limanıdır. Bunun 
haricinde inşasına devam edilen ve Avru-
pa’nın sayılı limanlarından olacak Çandarlı 
Limanı yaklaşık 130 km, İzmir limanı 170 km 
ve Gemlik Limanı ise 180 km mesafededir. 

Hızlı tren projesi
Bölgemizde yakın zamanda hızlı tren 

projesi çalışmalarına başlanacaktır. Sekiz 
ticaret odası, bir sanayi odası ve beş tica-
ret borsası bulunan Balıkesir’de üretilen 
ürünlerin çoğu yurt içinde tüketilmekte, 
bir kısmı da Bandırma Limanı’ndan ihraç 
edilmektedir. Gümrüklerinde, aralarında 
kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sen-
tetik çuval, gıda, madencilik, mermer gibi 
ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, itha-
latta 32 ayrı ürün çeşidi yer almaktadır. İlin 
dış ticaret merkezi olan Bandırma Limanı, 
tüm Balıkesir’in ihracat ve ithalatının yüzde 
90’ını gerçekleştirmekte.

“Madenler açısından 
zengin bir coğrafyadayız”

Bölgemizin doğal koşulları, bir çok ku-
rum tarafından da hibelerle desteklenen 
yenilenebilir enerjiden, rüzgar, güneş ve 

termal enerji olarak istifade edebilmeyi 
olanaklı kılmaktadır. Ayrıca madenler açısın-
dan zengin coğrafyadayız. Dünya üzerinde 
ticari değer taşıyan 90 madenin 51 tanesi 
bölgemizden çıkarılmaktadır. Gıdada ürün 
çeşitliliğimiz ve kalitemiz, gelişmekte olan 
yan sanayimiz ve yatırımcıların ihtiyaçları 
doğrultusunda çalışmaya hazır üreticileri-
miz ilimiz adına fark yaratacaktır.

Ayrıca buralarda şeker, un, yem, döküm, 
tarım alet ve makinaları, transformatör, flo-
resan-aydınlatma, pamuklu dokuma, kağıt, 
mobilya, sentetik dokuma ve elektrik teç-
hizatları üretimi de yapılmaktadır. İl beyaz 
et, kırmız et ve yumurta üretiminde Tür-
kiye’nin üretimde en fazla yer tutan ilk üç 
ili arasında yer almaktadır. 2007 yılında il, 
kırmızı et üretiminde birinci olmuştur. İl, 
ülkedeki tavuk işletmelerinin yüzde 9’unu 
barındırarak ülkede üçüncü konumdadır. 
Türkiye süt üretiminin yüzde 3.8’i, kırmızı 
etin yüzde 5.6’sı, beyaz etin yüzde 18’i Balı-
kesir’de üretilmektedir.

Kentin turizm potansiyelinden 
bahseder misiniz?

İlimizin iki denizde sahilinin olması, 
Marmara ve Ege Denizi’ndeki adaları ile kıyı 
bandında deniz turizmi, özellikle yaz mevsi-
minde hareketli ve yoğun bir şekilde yaşan-
makta. Bu bağlamda, Türkiye’de ilk turizm 
hareketlerinin başladığı Erdek ve Akçay’ı, 
daha sonra Altınoluk, Ayvalık-Sarımsaklı, 
Alibey Adası, Altınova, Burhaniye-Ören, Gö-
meç-Artur, Marmara, Saraylar Köyü ve Avşa 
Adaları gibi daha niceleri turizm yatırım-
ları için girişimcilerini beklemekte. Ayrıca 
gelecekte çevremizi ve doğayı koruma-
ya yönelik önlemlerin artırılması ile deniz 
turizmi, kültür turizmi ve termal turizmin 
yanı sıra, dağcılık, sualtı dalış turizmi, eko 
turizm, yamaç paraşütü gibi alternatif tür-
lerin gelişmesine imkan verecek potansiyel 
mevcuttur. Bu potansiyelin değerlenmesi 
ile birlikte, bölge turizminin mevsimsellik 
özelliğinden kurtarılarak, yıl içine yayılması, 
böylece gelen turistlerin kalış sürelerinin 
uzatılabilmesi mümkün olacaktır.

Balıkesir Ticaret Odası 
olarak Balıkesir’in marka 

şehir olması için var 
gücümüzle çalışıyoruz
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meyve ve sebze yetiştiren ve işleyen üretici-
lerimizin, kırsal turizm alanında faaliyet gös-
terenlerin ve en son olarak kültür balıkçılığı 
sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimi-
zin IPARD’ın desteklerinden yararlanıp gelir-
lerini artırmaları, AB standartlarına ulaşarak 
ihracat yapan diğer ülkelerdeki rakiplerine 
karşı ayakta kalmaları ümit edilmektedir. 

Yine IPARD’ın yumurta ve yumurta ta-
vukçuluğu gibi destek vermediği alanlarda 
da faaliyet gösteren üretici ve sanayicile-
rimize destek vererek onlara sağlayacağı 
katkıyla sektörümüzün daha da gelişeceği 
düşünülmektedir.

Marka Kent olma yolunda 
Balıkesir'in öncelikleri neler olmalı?

Kuşkusuz bir ili ülke ve hatta dünya ge-
neline tanıtan en önemli unsuların başında, 
o il ile özdeşleşmiş ürünlerin bir marka ola-
rak piyasaya kazandırılması gelmektedir. Bu 
bağlamda Balıkesir'de coğrafi tescil almış 
kimi ürünler, örneğin Ayvalık zeytinyağı, 
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Edremit 
Körfez bölgesi zeytinyağları, Balıkesir höş-
merim tatlısı, Gönen iğne oyası ve Yağ-
cıbedir el halısı, coğrafi işaret alma sürecine 
yönlendirilmek suretiyle Balıkesir'in marka 
kent olmasına çok ciddi katkı sunabilir. Gö-
nen Baldosu pirinç Türkiye’de bilinir, tanınır, 
marka olmuş ürünlerden biridir. Yine bu tür 
ürünlerin ulusal ve uluslararası fuarlarda 
tanıtımları çok önemlidir. 

Bu noktada bazı çalışmalar yapılmakla 
birlikte, bu çalışmalar gerekli koordine ve 

“ÜRETİCİYE VERİLEN 
DESTEK ARTIRILARAK 
YAYGINLAŞTIRILMALI”
Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula, “Toprak 
bütünlüğü sağlanmalı. Zira toprağın parçalı yapısı, kaçınılmaz bir 
biçimde düşük verimliliğe yol açıyor. Ayrıca üreticiye verilen desteğin 
artırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor” diye konuştu.

Hayvancılık faaliyetleri 
daha yüksek bir düzeyde 
tanıtılıp, desteklenmeli

B alıkesir Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Faruk Kula, 
“Balıkesir Ticaret Borsası olarak 
kurduğumuz toprak analiz la-

boratuarı ile çiftçilerimize düşük ücretler 
karşılığında hizmet vermeye başladık” dedi.

Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Kula sorularımızı yanıtladı.

Borsanızın öncelik verdiği projeleri 
öğrenebilir miyiz?

Balıkesir'in Marka Kent olma yolunda 
öncelikle kısa vadede Borsamızın önderli-
ğinde Balıkesir süt kuzusunun coğrafi işaret 
alma çalışmaları devam etmektedir. Coğrafi 
işaretlerin diğer sınai mülkiyet haklarından 
üstünlüğü tek bir üreticiyi değil, belirli şart-
lar altında üretim yapan kişilerin tümünü 
birden korumasıdır. Çünkü coğrafi işaret 
alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, 
bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağ-
ladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere 
bağlanamaz. Coğrafi işaretler ürüne pazar-
lama gücü katar. Ürünün gerçek üreticile-
rinin haklarını korur ve kırsal kalkınmaya 
aracılık eder ve ülke ekonomisine katkı 
sağlar. Tüketici açısından ise coğrafi işaret 
güven verir ve kalite sembolü olur. 

Her mevsim kuzu eti sağlaması sebe-
biyle Balıkesir ili ülke genelinde ön plana 
çıkmıştır. Yıllar öncesinden gelen bu süreç-
te ülkemizde Balıkesir kuzusu diye bir kav-
ram oluşmuş, büyük şehirlerde lüks yemek 
mekanlarında  Balıkesir kuzusu eti" diye bir 

kalite standardı oluşmuştur.
Balıkesir kuzusunun geçmişi Osmanlı  

İmparatorluğu zamanına kadar dayanmak-
tadır. Osmanlı döneminde başlatılan ıslah 
çalışmaları ve daha sonra Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ilk yıllarında devam eden bu çalış-
malar sonucu bölgede farklı bir koyun tipi 
oluşmuş, bu koyun tipinin mevcut şartlarda 
yüksek verimli olması ve yetiştiriciler tara-
fından benimsenmesi ile günümüze kadar 
uzanan bir üretim modeli ortaya çıkmıştır.

"Toprak analiz laboratuarı kurduk”
Bunun haricinde Borsamız, geçtiğimiz 

yıl "toprak analiz laboratuarı" kurarak çift-
çimizin hizmetine sunmuştur. Öncesinde 
çiftçimiz tarım alanlarında babadan kal-
ma eski yöntemleri kullanmakta, toprağı-
nı bilinçsiz bir şekilde ekmekte ve yanlış 
gübreleri kullanmaktaydı. Balıkesir Ticaret 
Borsası olarak kurduğumuz toprak analiz 
laboratuarı ile çiftçilerimize düşük ücretler 
karşılığında hizmet vermeye başladık. Ay-
rıca gıda laboratuarımız da üreticilerimize 
hizmet vermektedir. Laboratuarımız ve di-
ğer toprak analiz laboratuarları sayesinde 
çiftçimizin toprağını daha verimli ve bilinçli 
kullanacağı açıktır. 

Hayvancılık alanında ise şehrimizde 
birçok üreticimiz AB standartlarında üretim 
yapmaktadır. Ayrıca üretici ve sanayicileri-
mizin IPARD programlarındaki destekler-
den yararlanarak AB standartlarında üretim 
yapan modern tesisler haline gelmeleriyle 
ülke ekonomisine katkı yapmalarını bek-
lenmektedir. 

“IPARD’ın desteklerinden 
yararlanılması gerekiyor”

Kırmızı et, beyaz et ve bunları işleyen, 
süt ve süt ürünlerini işleyen ve pazarlayan, 
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teşvikten yoksun, maalesef arzu edilen dü-
zeyin altında bir seviyede seyretmektedir. 

  
“Hayvancılık çok daha
fazla desteklenmeli”

Bunun dışında Balıkesir'in özellikle Bal-
ya ve Manyas bölgeleri hayvancılığa mü-
saittir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Arıcılık 
da gittikçe gelişmektedir. Yine balıkçılık 
ileri düzeyde olup, konserve balık sanayi 
oldukça gelişmiştir. Dolayısıyla ilde böylesi 
bir hayvancılık potansiyeli var iken, hayvan-
cılık faaliyetlerinin daha yüksek bir düzeyde 
tanıtılıp desteklenmesi, Balıkesir'in Marka 
Kent olmasına bir başka cepheden destek 
olabilir.

Bu durum ormancılık alanında da ge-
çerlidir. Balıkesir, orman ve orman ürünleri 
bakımından çok zengin bir ilimizdir. Or-
manlar daha çok doğuda dağlık bölgede ve 
kıyılarda toplanır. Dursunbey, Balya, Sındırgı 
ve Burhaniye'de orman ürünleri ön sırada 
yer alır. İlde bazı mobilya, kereste ve kağıt 
fabrikaları bulunmakla birlikte, bu işletme-
ler arzu edilen bir düzeyde değildir. Dolayı-
sıyla açılacak yeni işletmelerle, Balıkesir'in 
Marka Kent olma yolunda ormancılık po-
tansiyelini de yansıtmaya gereksinim vardır. 

Diğer yandan turizm de Balıkesir'in 
Marka Kent potansiyelinin bir başka çok 
önemli unsurudur. Balıkesir, tarihi eserleri, 
kaplıcaları, hem Marmara, hem de Ege de-
nizinde yer alan sahilleri ile Türkiye'nin en 
seçkin turizm bölgelerindendir. Ancak böy-
lesi bir potansiyelin günümüz itibariyle hak 
ettiği işlerlikte olduğunu söylemek güçtür. 

“Turizmde bazı önlemler alınmalı”
Balıkesir ’in turizmde hak ettiği yeri 

kazanma adına bazı önlemler alınmalıdır. 
Bunlar arasında nitelikli yatırım çekerek tu-
rizmin rekabet gücünün artırılması, bölge-
deki turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi, ulaşım ve çevre altyapısının 
iyileştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin et-
kinleştirilmesi yer alabilir. 

Balıkesir’in tarım ve hayvancılık 
potansiyelini değerlendirebilir 
misiniz?

Balıkesir üç farklı iklim kuşağının ya-
şandığı bir ildir. Bu açıdan bölgede pek 
çok ürünün yetiştiriciliği kolaylıkla yapıla-
bilmektedir. Verimli toprakları, zengin su 
kaynakları yetiştiricilik için önemli avantaj 
sağlamaktadır.

Bölgede nüfusun %80’i geçimini tarım 
kollarından sağlamaktadır. Kıyı alanlarda 
yoğun olarak zeytin yetiştirilmektedir. Nite-
kim Türkiye'nin en geniş zeytinlikleri burada 
olup, memleketimizde elde edilen zeytinin 
üçte biri Balıkesir'de yetiştirilir. Zeytini, na-
renciye, incir, pamuk, elma, armut, ayva ve 

üzüm takip etmektedir. Yetiştirilen diğer 
önemli ürünler ise, tütün, taze fasulye, bö-
rülce, şeftali, elma ve mandalinadır. 

Diğer yandan iç kısımlarda yapılan ye-
tiştiricilikte tahıl, baklagil, pancar, tütün, 
ayçiçeği, susam ve pirinç üretimi hakimdir. 
Ayrıca buğday, arpa ve mısır Balıkesir’in iç 
kısımlarında yetiştirilen başka tarım ürün-
leri arasında yer alır. Türkiye'nin 12 tonluk 
kuşkonmaz üretiminin tamamı da yine 
Balıkesir ilinde gerçekleştirilmektedir. 

Balıkesir'in tarım yapılan arazisi 510 bin 
456 hektardır. İlin 71 dekarlık alanında se-
racılık yapılmakta olup, buralarda özellikle 
domates, salatalık ve taze fasulye üretil-
mektedir. Toplam tarım ürünü üretimine 
bakıldığında il, ülkede üçüncü sıradadır. 
Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, Susurluk 
Ovası ve Edremit Ovası ilin başlıca üretim 
yerleridir.  

Çiftçimizin giderek daha fazla bilinçlen-
mesi, Borsamızın da önderliğinde toprak 
analiz laboratuarlarının daha işler hale ge-
tirilmesi ile özellikle son yıllarda Balıkesir'in 
bereketli topraklarının daha verimli işlen-
mesi mümkün hale gelmiştir. Fakat bu nok-
tada öncelikli bir konu, arazi toplulaştırılma 
çalışmalarının bir an önce tamamlanması 
ve toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. 
Zira toprağın parçalı yapısı, kaçınılmaz bir 
biçimde düşük verimliliğe yol açmaktadır. 
Ayrıca üreticiye verilen desteğin artırılması 
ve yaygınlaştırılması, Balıkesir'in tarım po-
tansiyelini realiteye dönüştürme noktasın-
da önemli bir diğer adım olacaktır.

Balıkesir’in turizmde 
hak ettiği yeri kazanma 
adına bazı önlemler 

alınmalı


