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1969 yılında Düzce Gümüşo-
va’da doğdum. 1990 yılında 
İstanbul Üniversitesinden me-

zun oldum. 1992 yılında Kaymakam 
olarak meslek hayatına başladım. 
İngiltere’de staj yaptım. 1995-1997 

yılları arasında Burdur Karamanlı 
Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin 
Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 
Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 
Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-
2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali 
İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 
2005-2007 yılları arasında Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları 
arasında da İçişleri Bakanlığı İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-
2014 yılları arasında da Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter-

liği görevlerinde bulundum. 2014 
yılında Kocaeli Üniversitesinde 
“Yönetim Bilimleri” konulu Yüksek 
Lisansını tamamladım. 2014/6366 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
atandığım Rize Valiliği görevine 
02.06.2014 tarihinde başladım. 2 yıl 
görev yaptığım Rize’den Balıkesir’e 
atandım. 14 Haziran 2016 tarihin-
den beri Balıkesir’deki görevime de-
vam ediyorum.

Evli ve 4 çocuk babasıyım ve iyi de-
recede İngilizce bilmekteyim.

Balıkesir Valisi  
Ersin Yazıcı

Sayın Valim öncelikle  
“İdarecinin Sesi Dergisi” olarak 
bize bu röportaj imkânını 
verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Öncelikle eğitim 
geçmişinizi de 
kapsayacak şekilde sizi 
tanıyabilir miyiz?
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Hem doğal güzellikleri hem 
geçmişten gelen kültür mi-
rası ve sahip olduğu tüm di-

namikleri ile Balıkesir, Türkiye’nin 
önemli kentlerinden biridir. Balıke-
sir tüm gönülleri fethedecek do-
ğal bir güzelliğe sahiptir. Ruhunuz, 
bedeniniz ve tüm düşünceleriniz 
bu güzelliklerde takılı kalabilir. Balı-
kesir’de doğa da bir başka güzeldir. 
Kendinizi bir gezgin gibi hisseder-
siniz bu zeytin kokulu kentte. Ba-
lıkesir dört mevsim her güzelliğin 
yaşanabileceği çok güzel ve özel bir 
kent. Bizler çok şanslı bir şehirde 
yaşıyoruz. İlimiz, verimli toprakları, 
tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri 
yönünden zengin bir yapıya sahip-
tir. Balıkesir’de doğa, deniz, kültür, 
tarih, el sanatları, zeytin, sağlıklı ya-
şam, yaylalar, eko-turizm, spor gibi 
turizmin gelişmesine katkı sağlaya-
cak alanlarımız var. Balıkesir, mev-
cut zenginlikleri ve dinamikleriyle 
öne çıkan bir kent. Balıkesir, Anado-
lu’nun diğer bölgelerinden coğrafi 
yapısıyla olduğu gibi kültürel yapı-
sı ile de ayrılır. Kendine has yaşam 
tarzıyla, yemek kültürüyle yeşil ve 
mavinin birleştiği İlimiz her mevsim 

farklı güzellikleri içinde barındırma-
ya devam etmektedir.

Balıkesir’in görülmeye değer muh-
teşem şelaleleri, yeşilin farklı ton-
larını sunan Kaz Dağları ve her biri 
saklı birer hazine olan Milli Parkları, 
keşfetmek ve unutulmaz bir dene-
yim yaşatmak için hazır! Balıkesir 
her mevsim bir başka güzellik ser-
giler. Kışın beyaz örtülere bürünen 
doğa, baharda ve yazda çiçeklerle 
donanır. Kültürel birikimi ile büyü-
leyici bir atmosfere sahip olan Ba-
lıkesir her mevsim görülmeye de-
ğer… Farklı bitkileri ile gastronomi 

meraklıları için de heyecan verici bir 
destinasyondur. Deniz ve güneşin 
muhteşem dansından biraz uzaklaş-
mak isterseniz, Türkiye’yi Doyuran 
İl, kitap olup tüm güzelliklerini an-
latmaya hazır.

İç ve dış turizme on iki ay hizmet su-
nulabilen Balıkesir’in yapılan ve yapı-
lacak olan çalışmalarla; zengin kültü-
rel ve doğal varlıklarına sahip çıkıldığı, 
korunduğu, turistler için bir çekim 
noktası haline getirildiği, İlimizdeki 
kültür ve sanat faaliyetlerine her tür-
lü desteğin verilerek, sosyal, kültürel 
ve sanat yaşamının geliştirildiği, ülke-

Balıkesir ilinde bir 
yıldan uzun bir süredir 
görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak 
Balıkesir İlini nasıl 
tanımlarsınız?
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mize gelen her beş turistten birinin 
ziyaret ettiği, bir geceyle sınırlı olan 
konaklamanın en az bir haftaya ulaştı-
ğı, yılın 12 ayı turizmden pay alabilen 
ve dünya çapında tanınan, adından 
bahsettiren, turizmde markalaşan bir 
“TURİZM KENTİ” haline getirilmesi 
çalışmaları devam etmektedir.

İlimiz, verimli toprakları, tarihi, kül-
türel ve doğal güzellikleri yönünden 
zengin bir yapıya sahiptir. Bu il kalıcı 
ya da geçici olarak gelen herkese 
kucak açmıştır. Gelenleri en büyük 
zenginlik unsuru olarak görmüştür. 
Yemyeşil doğası, Türkiye’yi Doyuran 
bu şehir misafirlerine hoş geldin de-
mesini bilir.

Gerek tarihi, gerek kültürü, gerekse 
insanıyla harika bir yerdir Balıkesir… 
İnsan gözüne ulaşan güzellikler, göz-
lerin de daha güzel bakmasını sağlar. 
Balıkesir, böyle bir güzelliğe sahip na-
dide yerlerden biriyse, misafirlerimize 
de sadece bir adım atmak ve gözleri-
ne seyirlik güzellikler katmak düşer.

Üzerinde yaşadığımız bu hazinenin 
bir kere daha farkına varmak, bu 
hazineye hak ettiği değeri vermek 
ve bu değeri turizm aracılığıyla Dün-

yayla paylaşmak için tüm Balıkesir 
sevdalılarını, ilde faaliyet gösteren 
tüm kurum ve kuruluşları, sivil top-
lum örgütlerimizi turizme katkıda 
bulunmaya ve bu şehir için çalışma-
ya davet ediyorum.

Fauna ve flora açısından çok zen-
gin olan Kaz Dağları Milli Parkımız, 
yaz-kış su kaynaklarına sahiptir. Park 
alanında bulunan Şahinderesi Kan-
yonu, Alp’lerden sonra en yüksek 
oksijen oranı ile en temiz havaya 
sahip olup, eko turizm meraklılarını 
cezbedebilecek potansiyele sahip-
tir. Kazdağları kendine özgü ende-
mik bitki türleri ve şifalı otları ile de 
farklı bir turist profili yaratmaktadır. 

Ayı deresi, Sutüven Şelalesi, Şahin-
deresi Kanyonu, Sarıkız, Tozluyurt, 
Manastır Mevkii, Pınarbaşı, Hasan 
Boğuldu‘ da trekking, dağcılık ve 
jeep safari yapabilme imkânları mev-
cut olup, planör uçuşu, yamaç para-
şütü, rafting, kaya tırmanışı gibi spor 
dallarında da değerlendirilmeyi bek-
leyen bir potansiyel oluşturmaktadır.

Ayrıca Kapıdağ Yarımadası ve Ala-
çam Dağları av turizmi ile eko turizm 
branşlarının yapılabileceği önemli 

kaynaklar. Bandırma Kuş Cenne-
ti Milli Parkımız da 260’a yakın kuş 
türünü barındırmakta, ornitolojiye 
merak duyan herkesi beklemektedir.

İlimizin iki denize kıyı vermesi, Mar-
mara ve Ege Denizi’ndeki adaları ile 
kıyı bandında deniz turizmi, özel-
likle yaz mevsiminde hareketli ve 
yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 
Bu bağlamda, Türkiye’de ilk turizm 
hareketlerinin başladığı Erdek ve 
Akçay’ı, daha sonra Altınoluk, Ayva-
lık-Sarımsaklı, Alibey Adası, Altıno-
va, Burhaniye-Ören, Gömeç-Artur, 
Marmara, Saraylar Köyü ve Avşa 
Adalarını sayabiliriz.”

Özellikle kıyı kesimlerinde zeytin, 
narenciye, incir, elma, armut, ayva 
ve üzüm yetiştirilirken, iç kesimler-
de tahıl, baklagiller, pancar, tütün, 

Ayvalık

Sutüven Şelalesi
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ayçiçeği, susam, pirinç gibi çeşitli 
ürünler yetiştirilmektedir. Türki-
ye’nin en geniş zeytinlikleri Balıke-
sir’de ve üretilen zeytinin üçte biri 
burada yetişiyor. Ayrıca bağcılık da 
oldukça gelişmiştir. Bölgenin iklim 
koşulları ve jeotermal kaynaklar 
açısından zengin oluşu seracılık 
için de oldukça elverişli bir ortam 
oluşturmaktadır. Tarımda sulama, 
gübreleme, ilaçlama ve modern 
tarım araçlarının kullanılması ileri 
seviyededir.”

İlimiz genelinde 810.290 da alanda 
zeytin üretimi yapılmaktadır. İlimiz 
tarım arazisinin % 17’lik kısmını 
zeytinlik alanlar oluşturmaktadır. 
İlimizde zeytin üretim alanı olarak 
2 ana bölgeden oluşmaktadır. Bu 
bölgeler Edremit Körfez bölgesi ve 
Erdek Körfez bölgesidir. Edremit 
Körfez Bölgemizde (Ayvalık, Edre-
mit, Burhaniye, Gömeç ve Havran) 
yetişen zeytin çeşidi “Ayvalık” olup 
mahsulün % 85-90’ı yağlık olarak, 
geri kalanı gerek yeşil gerekse si-
yah sofralık olarak değerlendirilir. 
Erdek Körfez Bölgemizde (Erdek, 
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Bandırma ve Marmara) yetiştirilen 
zeytinlerin büyük çoğunluğu “Gem-
lik” çeşidi olup mahsulün %90-95 
sofralık olarak geriye kalanı ise yağ-
lık olarak değerlendirilmektedir.”

Balıkesir Kaplıcalarının suları kaliteli 
doğal güzellikler içinde sağlık turiz-
mi ile ilgili tüm imkân ve şartlara el-
verişlidir. Termal Kaynaklar bakımın-
dan ülkemizin ilk beş ili arasındadır. 
Otuzun üzerinde tespit edilen şifalı 
su kaynaklarına sahiptir. Balıkesir ve 
ilçeleri termal kaynak zenginliğinin 
yanı sıra fiziksel ve kimyasal bileşim-
leri açısından ülkemizin üstün nite-
likli şifalı sular arasında yer almakta-
dır. Balıkesir artık kabuk değiştiriyor. 
Maharetli, girişimci, çalışkan Balıke-
sir insanı doğal güzelliklerinin yanı 
sıra topraktan adeta fışkıran tarihi, 
kültürel ve doğal zenginliklerini 

doğru kullanarak, iyi tanıtarak eko-
nomik değere dönüştürmeye çalışı-
yor. Yerel yönetimler başta yatırım 
için elverişli ortamın yaratılması ko-
nusunda çalışmalar yürütüyor.

Özellikle Kaz Dağları; sahip olduğu 
biyolojik çeşitlilik, flora ve faunası ile 
adından bahsettiren bir doğa turizmi 
alanıdır. Dursunbey Alaçam Dağları 
sahip olduğu ekolojik yapı ile kamp-
severler için bir cazibe alanıdır.

Trekking

Balıkesir’de bulunan Kaz Dağları, 
sahip olduğu topoğrafik özellikleri 
ile trekking faaliyetlerinde turistle-
rin cazibe merkezi olmaktadır. Kaz 
Dağları’nda Yayla Tepe ve Ayı Deresi 
önemli uğrak noktaları olup ayrıca 
Sındırgı, Dursunbey, İvrindi, Edre-

mit, Ayvalık, Erdek ve Susurluk’ta 
trekking organizasyonları gerçekleş-
tirilmektedir.

Jeep Safari

Elverişli coğrafi ortam ile gelişen 
jeep safari turları, doğaseverler için 
ili bir uğrak noktası haline getirmek-
tedir. Özellikle Kaz Dağları, jeep sa-
fari turları için yoğun talep gören bir 
bölgedir.

Kuş Gözlemciliği

Bandırma’da bulunan Kuş Cenneti 
Milli Parkı, sahip olduğu canlı çeşit-
liliğiyle, kuş gözlemcileri için Türki-
ye’nin bir numaralı merkezidir. Milli 
Park, başta su kuşları olmak üzere 
çok çeşitli yaban hayvanına ev sa-
hipliği yapmaktadır. Ayrıca Gönen 
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ve Edremit de kuş gözlemciliği bakı-
mından potansiyel taşıyan merkez-
ler arasındadır.

Agro-Turizm

Tarım kenti olan Balıkesir, tarım tu-
rizmi olarak da bilinen agro-turizm 
faaliyetleri için güçlü bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Ayvalık, Burha-
niye, Gömeç, Havran ve Edremit, 
kırsal yapıları, doğal güzellikleri, 
barındırdıkları alternatif turizm çe-
şitleri ile agro-turizm faaliyetlerinin 
geliştiği merkezlerdir.

Botanik Gezileri

Balıkesir, bulunduğu coğrafyanın sa-
hip olduğu zengin flora ve barındır-
dığı endemik bitki türleri ile botanik 
bilimine ilgisi olanlar için önemli bir 

cazibe merkezidir. Edremit, Erdek, 
Marmara, Susurluk, Dursunbey ve 
Bigadiç botanik gezileri için önemli 
merkezlerdir.

Av Turizmi

Sportif olta balıkçılığı en çok Ayva-
lık, Burhaniye, Edremit, Bandırma 
ve Marmara Adası’nda; kara avcılığı 
ise Balıkesir’in iç bölgeleri ve Dur-
sunbey’de gelişmiştir.

Geriatri Turizmi

İleri yaş turizmi olarak tanımlanan 
geriatri turizmi, yaşlı bakımı hizmet-
leri, meşguliyet turları, engelliler 
için özel bakım ve gezi turlarını içer-
mektedir.

Balıkesir geriatri turizminde, sahip 
olduğu şifalı termal kaynakları ile 

ön plana çıkmaktadır. Geriatri turiz-
minde, kaynakların uygun debi-sı-
caklıkları ve iyileştirici fiziksel kim-
yasal bileşenleri ile Gönen, Edremit, 
Sındırgı, Bigadiç ilçeleri ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca Kaz Dağı etek-
leri, temiz havası ve mikro-klimatik 
özellikleriyle sağlık turizminde ideal 
merkezlerden biridir.

Gastronomi Turizmi

Balıkesir, sahip olduğu tarımsal 
ürün çeşitliliği, yeme-içme alışkan-
lığı ve zengin mutfağı ile gastrono-
mi turizmi için güçlü bir potansiyel 
oluşturmaktadır.

İlde üretilen Ayvalık zeytinyağının 
coğrafi işareti bulunmakta olup, 
önemli bir turizm sembolü olarak 
kullanılmaktadır.
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Dalış Sporları için Turistlerin 
Tercihi Ayvalık

Ayvalık’ta bulunan 22 ada, kıyı şe-
ridinde çok sayıda koy oluşmasına 
olanak sağlamıştır. Şeytan Sofrası, 
denizin, koyların ve adaların rahat-

lıkla izlenebildiği önemli bir seyir 
noktasıdır. Yaz aylarının vazgeçil-
mez sporlarından biri olan dalış 
için Ayvalık, eşsiz dalış noktalarına 
sahip bir bölgedir. Çok sayıda balık 
ve farklı sualtı canlısının yaşadığı 
kıyıların yanı sıra renkli mercanla-

rı, Ayvalık’ı dalış severlerin uğrak 
noktası yapmaktadır. Beldenin en 
gözde dalış mekânları; Kız Adası, 
Güneş Adası, Yuvarlak Ada ve Ker-
bela Taşları’dır.

Milli parklar, doğal ve kültürel kay-
nakların koruma altına alındığı ve 
dinlenme alanlarına sahip ekolojik 
alanlardır. İl milli parkları bitki örtü-
sü ve yaban hayatı çeşitliğine sahip 
olmakla beraber, tertemiz havasıyla 
insanların doğayla iç içe olma imkâ-
nı bulduğu bir yapıya sahiptir.

Zengin Biyolojik Çeşitlilik

“Kazdağı Milli Parkı”

Ege ve Marmara Bölgelerini birbi-
rinden ayıran, antik çağlarda “İda 
Dağı” olarak bilinen Kaz Dağı, aynı 
zamanda Biga yarımadasının en 
yüksek dağıdır.

Kaz Dağı sahip olduğu derin vadi ve 
kanyonları, flora ve fauna zenginliği 
ile görülmeye değer bir doğa turiz-
mi merkezidir. Alanda bulunan Şa-
hinderesi Kanyonu, yer şekilleriyle 
doğaseverlerin gözde merkezlerin-
den birisidir.

1994’te milli park ilan edilen bölge, 
yaklaşık 22.000 hektara yayılmış 
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olup mavi ve yeşili bir arada sunan 
doğal güzellikleri ile dünyada sa-
dece Kaz Dağı’nda yetişen 31 çeşit 
endemik bitki türüne ev sahipliği 
yapmaktadır. Avlanmanın yasak 
olduğu turizm bölgesi yabani hay-
van bakımından biyolojik çeşitliliğe 
sahiptir.

Turizm yatırımları ve turistler için 
cazibe merkezi olan Balıkesir, sahip 
olduğu ziyaretçi sayısıyla turist yo-
ğunluğunun en çok olduğu iller ara-
sında yerini almıştır.

Kültür -Turizm- Ticaret ekseninde 
bir anlayışla hareket edilmesi ge-
rektiğine inanan Balıkesirli yatırım-
cı, son yıllarda sermaye gücünü 
doğal kültürel değerlerini ön pla-
na çıkaracak yatırımlara yöneltti. 
Turizmden elde edilecek kazancın 
hem Balıkesir ekonomisine hem 
de ülke ekonomisine büyük artılar 
katacağını bilen yatırımcı önümüz-
deki yıllarda bu şehrin nasıl bir 
değişim yaşayacağını iyi biliyor ve 
pozisyonunu ona göre alıyor. Çün-
kü Balıkesir’in her köşesi başka bir 
değere sahip.

Balıkesir üretim odaklı düşünen bir 
şehirdir. Balıkesir’in yatırım kriterle-
rinin her geçen gün yükselmektedir. 

Özellikle pozitif bakış açısı, gelişmiş 
sanayi alt yapısı ve önümüzdeki bir-
kaç yıl içerisinde bitirilmesi planla-
nan önemli projeler yatırımcılar için 
fırsatlar içermektedir.

Balıkesir ili yatırım ortamı açısından 
lojistikten, tarımsal üretime, sağ-

lık sektörüne ve turizm sektörüne 
kadar birçok önemli fırsat sunmak-
tadır. Tüm bu fırsatları yerinde gör-
mek, değerlendirmek ve zeytin ve 
zeytinyağı ile yeniden tanışmak için 
değerli yatırımcılarımızı Balıkesir’e 
bekleriz.
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Geçmişi tarih öncesi dönemle-
re kadar uzanan Balıkesir’in 
kuruluş tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir. Ancak ilk iskân 
edilen bölgenin şehrin 26 km. doğu-
sunda Kepsut civarındaki Akhyraous 
(Hadrianoutherai) olduğu tahmin 
edilmektedir. Balıkesir adının nere-
den geldiği hususunda birçok görüş 
olmasına rağmen tarihçilerin kabul 
ettiği görüş, bu bölgenin Bizans Dö-
nemi’nde Paleo Kastro (Eski Hisar) 
ismi ile şöhret yaptığı için bu isimden 
bozma olarak “Balıkesir” adının veril-
diğidir. 

Bölgenin en eski sakinleri Bitinler, 
Misyalılar, ve Frigler’dir. Balıkesir böl-

gesi, sırasıyla Lidyalılar, Persler, İsken-
der İmparatorluğu, Selevkoslar, Ber-
gama Krallığı, Roma İmparatorluğu 
ve Bizans İmparatorluğu hâkimiyeti 
altında kalmıştır. Malazgirt Zaferi son-
rası bir süre Türk akıncıların kontro-
lünde kalan Balıkesir ve çevresi, 1300 
yılı civarında kesin olarak Türklerin 
hâkimiyetine geçmiştir. Karesi Beyli-
ği’nin merkezi olan ve “Karesi” adıyla 
anılan bölge, 14. yüzyılın ortalarında 
Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Os-
manlı hâkimiyeti döneminde fizikî 
ve mimari bakımdan büyük gelişme 
gösteren Balıkesir, önemli yolların 
birleştiği bir noktada bulunduğundan 
sosyal ve ekonomik olarak da oldukça 
hareketli bir yapıya sahipti. Osmanlı 
Devleti zamanında uzun yıllar Karesi 
Sancağı’nın merkezi olarak idare edi-
len Balıkesir, 1881 yılında yapılan yeni 
bir düzenlemeyle vilayet olmuş, 1888 
yılında tekrar Hüdavendigar’a bağlı 
bir sancak haline getirilmiştir. Karesi 
Sancağı, 1909 yılında müstakil Muta-
sarrıflık haline getirilerek doğrudan 
merkeze bağlanmıştır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan-
lılar’ın, 15 Mayıs 1919 tarihinde 

İzmir’i işgal etmelerinin hemen 
sonrasında 17 Mayıs 1919 günü Ba-
lıkesir’de Alaca Mescit’te toplantı 
yapılması kararlaştırılmış ve ertesi 
gün burada Vehbi (Bolak) Bey baş-
kanlığında 41 kişiden oluşan “Balı-
kesir Redd-i İlhak Cemiyeti” kurul-
muştur. Bu cemiyet, silahlı direniş 
kararı alarak Kuva-yi Milliye’nin 
oluşmasına öncülük etmiş, böylece 
Balıkesir’in adını tarihe kazımıştır. 

Karesi, 8 Ekim 1923 tarihinde sancak 
teşkilatı kaldırılınca yeniden vilayet 
yapılmış, 1926 yılında ise “Balıkesir” 
ismini almıştır. İlk belediye teşkila-
tı 1864 yılında kurulan Balıkesir, 6 
Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 
sayılı Kanun ile büyükşehir statüsü 
kazanmış ve ilin bütün sınırları Bü-
yükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil 
edilmiştir. Bugünkü Balıkesir vilayeti, 
Karesi ve Altıeylül merkez ilçeleri ol-
mak üzere Ayvalık, Balya, Bandırma, 
Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Ed-
remit, Erdek, Gömeç, Gönen, Hav-
ran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Mar-
mara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk 
ilçelerinden oluşmuştur.

Balıkesir tarihte 
önemli yeri olan bir 
ilimizdir. Balıkesir’in 
tarihsel geçmişinde 
öne çıkan dönüm 
noktalarından 
bahsedebilir misiniz?

Kuvayyi Milliye Anıtı
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Balıkesir’in eğitim tarihi, Romalılar 
dönemine kadar uzanmaktadır. Ro-
malılar döneminde Diyotim adında 
bir şairin Kazdağı’nın tepelerinde 
okul açtığı, öğrencilerine dil ve ede-
biyat dersleri verdiği bilinmektedir. 
Türklerin bölgeye gelmesiyle cami-
lerde verilmeye başlanan eğitim, 
Osmanlı Devleti Dönemi’nde açılan 
tekkeler, zaviyeler, sıbyan mektep-
leri ve medreselerle gelişimini sür-
dürmüştür. Zağnos Paşa, Yıldırım ve 
Hoca Sinan Medreseleri, en meşhur 
medreseler olup buralarda çok kıy-
metli hocalar ders vermiştir. 

1850’lerden sonra rüşdiye, idâdî, 
sultânî, öğretmen okulu, çıraklık 
okulu ve şoför okulu açılarak mo-
dern eğitim alanında önemli adım-
lar atılmıştır. Balıkesir’de ilk rüşdiye 
(ortaokul), 1864 tarihinde, ilk idâ-
dî (lise) ise Karesi İdâdîsi adıyla 23 
Şubat 1886 tarihinde eğitime baş-
lamıştır. Balkan Savaşları sırasında 
Selânik Sultânîsi, öğretmenleriyle 
birlikte Balıkesir’e nakil olunmuş-
tur. Balıkesir’de sonraları Necâti Bey 
adını alan Öğretmen Okulu, 1910 
yılında açılmıştır. 

Ülkemizin ilk liselerinden olan Balı-
kesir Lisesi, yaşları küçük, yürekleri 
büyük öğrencilerini vatanının ba-
ğımsızlığı için Çanakkale Savaşı’nda 
şehit vermiştir. Balıkesir’i 7 kez zi-
yaret eden Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, kurulacak yeni devletin temel 
esaslarını 7 Şubat 1923 günü ilimiz-
de Paşa Camii’nde yaptığı konuşma 
ile açıklamıştır.

Cumhuriyet ile birlikte eğitim ala-
nında yeni gelişmeler yaşanmış, 
hızla ilkokulların, ortaokulların ve 
liselerin sayısı artmıştır. 1944’lerde 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü ile 
başlayan Yüksek Öğrenim, 1975’ten 
sonra şekillenmiş ve 11 Temmuz 
1992 tarihinde de resmen Balıkesir 
Üniversitesi kurulmuştur. İlimizde, 
23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 
sayılı Kanun ile ikinci bir üniversite, 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 
kurulmuştur. Özellikle ortaöğretim 
alanındaki başarıda Türkiye sırala-
masında önemli bir yere sahip olan 
Balıkesir, okuma yazma bilenlerin 
oranı bakımından da Türkiye ortala-
masının üzerindedir.

Balıkesir geçmişten günümüze yetiş-
tirdiği âlimler, yazarlar ve şairlerle, 
ilim ve kültür hayatına önemli kat-

kılar yapmış bir şehirdir. Yusuf Fakih, 
Zâtî, Firdevsî-i Rûmî, Birgivî Mehmet 
Efendi, Râsih Ahmed Bey, Ali Şuurî 
Efendi, Muharrem Hasbi Efendi, Fat-
ma Kâmile Hanım, Hasan Basri Çan-
tay, Ömer Seyfettin, Abdülaziz Mecdi 
Tolun, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kâmil 
Su, Salah Birsel, Salih Tozan, Şükrü 
Tunar, Reha Yurdakul ve daha birçok 
isim, Balıkesir’in ilim, edebiyat ve 
kültür hayatına çok önemli katkılar-
da bulunmuştur. 
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Hem Marmara hem de Ege 
Denizi’ne kıyısı bulunan Ba-
lıkesir, Türkiye genelinde iki 

denize komşu olan 6 il arasında ye-
rini almıştır.

Yüzölçümü 14.583 km² olan Balıke-
sir ilinin toprakları 39,20° - 40,30° 
Kuzey paralelleri ve 26,30° - 28,30° 

Doğu meridyenleri arasında yer alır. 
Kuzeybatı Anadolu’da bulunan il, 
doğuda Bursa ve Kütahya illeri, gü-
neyde Manisa ve İzmir illeri ve ba-
tıda Çanakkale ili ile komşudur. İlin 
kuzey yöndeki en uç noktası güney-
dekine 175 kilometre, doğu yönde-
ki en uç noktası bastısındakine 210 
kilometre uzaklıktadır.

İlin topraklarının büyük bir kısmı 
Marmara Bölgesi’nde, geri kalan 
kısmı da Ege Bölgesi’ndedir. Hem 
Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyı 
bulunmakta olup Türkiye genelinde 
iki deniz ile komşu olan 6 ilden biri-
dir. 290,5 km’lik kıyı bandının 115,5 
km’si Ege Denizi’nde, 175 km’si de 
Marmara Denizi’ndedir.

İlin Ege Denizi’nde Ayvalık Adaları 
olarak bilinen 22 adası, Marmara 
Denizi’nde de Marmara Adaları ola-
rak bilinen adaları vardır. Ovaların 

başlıcaları ise Gönen Ovası, Manyas 
Ovası, Balıkesir Ovası ve Körfez Ova-
ları’dır. Önemli gölleri Manyas ve Ta-
bak Gölü’dür. Önemli akarsuları Su-
surluk Çayı, Gönen Çayı, Koca Çay, 
Havran Çayı, Simav Çayı, Atnos Çayı, 
Üzümcü Çayı ve Kille Deresi’dir. İlin 
düzlük yerleri olduğu kadar dağlık 
kısımları da vardır. İlin en yüksek 
noktası 2089 metre ile Dursunbey 
ilçesinde bulunan Akdağ tepesidir. 
Karadağ, Edincik Dağı, Kapıdağ, 
Sularya Dağı, Keltepe, Çataldağı, 
Alaçam Dağları, Madra Dağları, Kaz 
Dağı ve Hodul Dağı, ilin önemli dağ-
larıdır.

Ormanlar, ilin topraklarının % 31’ini 
kaplamaktadır. Bu değer il arazisinin 
% 45’ine tekabül etmektedir. İlin 
arazisinin %32’si kültür arazisi, % 8’i 
çayır ile mera ve %15’i kullanılma-
yan arazidir. Genel olarak ormanlar-
da karaçam, kızılçam, kayın, gürgen, 

Balıkesir İli hem 
yüzölçümünün 
büyüklüğü hem de 
Marmara ve Ege 
Denizlerine kıyısı 
olması sebebiyle ilginç 
bir ilimizdir. Bu coğrafi 
özelliklerin Balıkesir 
İline katkıları nelerdir?

Marmara
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meşe, söğüt, ılgın, çınar ve zeytin 
ağaçları vardır. Kuşcenneti Millî Par-
kı’nda çeşitli kuş türleri vardır. İlin iki 
denize kıyısı bulunduğundan balık 
türlerinde çeşitlilik görülür.

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 
yağışlı geçen Ege kıyılarında hüküm 
süren Akdeniz iklimi, ilin genelinde 
de görülmektedir. Batıdan doğuya, 
kuzeyden güneye gidildikçe Karasal 
iklim etkisini arttırır. Bu yüzden iç 
kesimlerde kışlar soğuk geçmekte-
dir. Marmara kıyılarında Karadeniz 
ikliminin etkisi görülür. Dolayısıyla 
burası yazları ılıktır.

Bölgenin coğrafi konumu, yatırım-
cılar için uygun kuruluş yeri avan-
tajı sunuyor. Hammadde kaynakları 
açısından zengin olan Balıkesir’de 
hammaddeye erişim de kolay. Balı-
kesir’in İstanbul, Bursa ve İzmir gibi 
metropoller için bir kavşak noktası 
olması sanayinin dinamizmini artı-
ran önemli bir unsur olmakla birlikte 
gelecek için de yeni fırsatların önü 
açık bir pozisyonda. Hızlı nüfus artışı 
ve çarpık kentleşme gibi nedenlerle 
İstanbul sanayisinin desantralizas-
yonun gündemde olduğu şu gün-
lerde, Balıkesir coğrafi konumu ve 
sahip olduğu gelişme potansiyeli 
bakımından kontrolsüz büyüyen 
sanayi merkezlerine bir alternatif 
oluşturuyor. Ayrıca Ege ile Marma-
ra arası yük taşımacılığında etkin rol 
oynayacağı düşünülen ve Avrupa 
ile olan dış ticarette hem ekonomik 
hem de çevreci taşıma alternatifi 
sunacak olan BALO (Büyük Anado-
lu Lojistik Organizasyonlar A.Ş)’nin 
Anadolu Yük Birleştirme Merkezinin 

de İlimizde yer alması, Balıkesir’in 
kavşak noktası olma özelliğini ileriki 
yıllarda daha da belirginleştirecek. 
Marmara Bölgesi’nin güneyinde yer 
alan Balıkesir; İstanbul, Bursa ve İz-
mir gibi metropollere yakınlığı ile ön 
plana çıkmaktadır. Bandırma Limanı 
ile Türkiye’deki tüm liman şehirleri-
ne doğrudan ulaşım sağlanmakta, 
bu durum Balıkesir’in Türkiye ile 
Dünya pazarları arasında kavşak 
noktası rol üstlenmesini sağlamak-
tadır. Hem Marmara hem de Ege 
Denizi’ne kıyısı bulunan Balıkesir, 
Türkiye genelinde iki denize komşu 
olan 6 il arasında yerini almıştır.

Balıkesir Merkez
Ayvalık Cunda Sokakları
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Türkiye gelişmekte olan ekono-
misiyle dünya ekonomisinin 
önemli merkezlerinden biri 

haline gelmektedir. Global ölçekteki 
işletmeler, yatırım kararları alırken 
Türkiye’yi öncelikli olarak değerlen-
dirmekte, Türkiye’nin sahip olduğu 
coğrafi konum, doğal kaynaklar ve 
yetişmiş iş gücü gibi unsurlar saye-
sinde yatırımcılar birçok avantaja 
sahip olmaktadır.

Yetişmiş iş gücü, çok alternatifli ka-
ra-hava-deniz ulaşımı, zengin yer 

altı ve yer üstü kaynakları, sanayi 
merkezlerine ve metropollere olan 
yakınlığı ve buna benzer birçok 
avantajıyla Balıkesir sürdürülebilir 
yatırımlara ev sahipliği yapmak adı-
na öne çıkmaktadır. Balıkesir; İstan-
bul, İzmir, Bursa gibi gelişmiş olan 
illere yakınlığı, gelişmekte olan ula-
şım altyapısı, çok alternatifli lojistik 
imkânları ve genç nüfusu ile sanayi 
yatırımlarının yeni adresi oluyor. 
Yatırımlar için uygun arazi varlığı, 
işletmelere ciddi avantajlar sunan 

bölgesel teşvik ve destekler, arazi 
fiyatlarının uygunluğu ve kurumlar 
arası koordinasyon yatırımlar için 
Balıkesir’i daha cazip hale getirmek-
tedir. Balıkesir; gelişen kara, demir, 
deniz ve havayolu ulaşımının yanı 
sıra, sık kullanılan ulaşım ağlarının 
üzerinde yer alması ve büyük sanayi 
merkezlerine yakınlığı ile yatırımcı-
ların dikkatini çekmektedir.

Balıkesir sanayi sektöründe gerçek-
leştirdiği inovasyon faaliyetleri ile 
öne çıkmaktadır.

Balıkesir, sanayi 
üretimi, tarımsal 
üretimi, doğal 
kaynakları, turizmi, 
tarihi ve kültürel 
varlıkları, yaşam 
tarzı ve gelenekleri 
ile ülkemizin ilgi 
çeken illerinden biri 
olarak tanınmaktadır. 
Bu bağlamda 
ilin sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
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İl, her türlü sanayi yatırımının ihti-
yaç duyduğu nitelikli iş gücünü ba-
rındırmaktadır.

İlde 5 farklı organize sanayi bölge-
si ve 16 küçük sanayi sitesi bulun-
maktadır. Organize sanayi bölgeleri 
arasındaki koordinasyon, yatırım 
ortamı için güçlü bir profil oluş-
turmaktadır. Balıkesir, Türkiye’de 
endüstriyel üretimde çeşitlilik ba-
kımından öne çıkan iller arasında 
yer almaktadır. Balıkesir’deki sanayi 

işletmeleri yüksek standartlarda, 
nitelikli üretim yapan işletmelerdir.

Tarımsal üretimin gelişmiş olduğu 
Balıkesir, Türkiye’nin önde gelen 
gıda işletmelerinin ilk tercihi olmuş-
tur. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç 
duyduğu birçok tarım ürünü Balıke-
sir’in verimli ve geniş arazilerinde 
yetiştirilmektedir. Bu durum, gıda 
sanayi yatırımlarının Balıkesir’de yo-
ğunlaşması adına önemli bir avantaj 
sağlamaktadır.

İlde süt ürünleri işleyen 50’nin üze-
rinde işletme ve et işleyen 26 işlet-
me faaliyet göstermektedir.

Kırmızı ve beyaz et işlenmesinde Ban-
dırma ve Susurluk ön plana çıkarken; 
süt işleme tesisleri Gönen, Susurluk 
ve Altıeylül’de yoğunlaşmıştır.

Ayrıca ilde tarıma dayalı sanayi, üre-
tilen buğdayın işlendiği un fabrika-
larının ve yem bitkilerinin işlendiği 
yem fabrikalarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte daha da gelişmiştir.

Bandırma
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Körfez Bölgesi olarak bilinen Ayva-
lık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve 
Edremit’te yetiştirilen zeytinlerden 
elde edilen sofralık zeytin ve zey-
tinyağı dünya pazarlarına ulaşmak-
tadır. Coğrafi işaret alınmış Ayvalık 
zeytinyağı, duyusal ve kimyasal 
özellikleri ile öne çıkmaktadır. İlde 
yoğun olarak üretilen meyve ve 
sebzelerin işlendiği tesisler özellikle 
Susurluk’ta yoğunlaşmaktadır.

Bandırma Limanının dışında da 
Balıkesir’den karayolu, havayolu 
ve İzmir Limanı kullanılarak deniz-
yolu ile de dış ticaret yapılmakta-

dır. Bandırma Limanı, İstanbul’dan 
sonra Marmara Denizindeki en bü-
yük ikinci liman, Türkiye’nin ise 5. 
büyük limanıdır. Bandırma’ya ula-
şım hem kara yoluyla hem de deniz 
yoluyla yapılabilmektedir. Bandırma 
limanından her gün İstanbul’a ve 
Tekirdağ’a Ro-Ro seferleri yapılmak-
tadır. Ayrıca Yenikapı’ya da her gün 
karşılıklı 3 sefer yapılmakta, hızlı 
feribot ve deniz otobüsü seferleri 
bulunmaktadır. Bandırma ekono-
mik yapısı göz önüne alındığında 
bölgenin önde gelen sanayi merkezi 
konumundadır. Sanayi tesisleri İlçe 
Merkezinde yoğunlaşmıştır. Köy-

lerde ise tarım ekonomik yaşamın 
temelini oluşturmaktadır. Bu haliyle 
Balıkesir’in genel görünümünü yan-
sıtan bir örneğidir. İlçenin ekonomi-
si; tarım, sanayi, ticaret ve turizme 
dayanmaktadır. Kırsal kesimde bitki-
sel üretim ağırlıklıdır. Tavukçuluk ve 
yumurta üretimi Bandırma ve çev-
resinde yaygın olarak yapılmaktadır. 

Bununla birlikte atçılık ve sığırcılık 
konularında bakım, ıslah ve verim 
çalışmaları yürütülmektedir. Mar-
mara Denizi kıyılarında ve Manyas 
Gölünde ise balıkçılık faaliyetleri 
dikkat çekmektedir.

Altıeylül

Edremit / Altınoluk Liman
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Balıkesir, sahip olduğu potan-
siyel kaynaklarını yatırımcılar 
ile buluşturarak bölgenin ye-

nilenme ve dönüşüm hareketine 
ivme kazandıran bir anlayış sergi-
lemektedir. Bu anlayışta etkili olan 
güçlü tarım ve hayvancılık kaynak-
ları, kalkınma hedefine doğrudan 
hizmet etmektedir. İlde mevcut 
geniş ve verimli tarım arazileri ile 
uygun iklimsel şartlar tarımsal ürün 
çeşitliliğini artırmaktadır. İlin geniş 

mera arazilerinin hayvancılık faa-
liyetlerine uygun yapısı büyükbaş, 
küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin 
gelişmesinde etkili olmuştur. Aynı 
zamanda organik tarım ve iyi tarım 
uygulamalarının her geçen gün yay-
gınlaştığı Balıkesir, tarım sektörün-
de yeni yatırım kolları için gelişme 
potansiyeli taşımaktadır. Balıkesir 
sahip olduğu iklim koşulları, sulama 
imkânları ve uzun hasat süresi ile 
tohum yetiştiriciliği için de avantaj-
lar sağlamaktadır.

Balıkesir, çok çeşitli meyve ve seb-
zenin yetişmesi için elverişli iklim ve 
toprak yapısına sahiptir. İl tarım ara-
zileri içerisinde en geniş alanı yakla-
şık 300.000 hektar ile tarla alanları 
oluşturmakta olup, bunu 82.000 
hektar ile zeytinlik alanlar takip et-
mektedir. Tarımsal faaliyetler için 7 
baraj ve 22 gölet sulama amaçlı hiz-
met vermekte olup 7 göletin inşası 
da devam etmektedir.

Balıkesir’in sahip olduğu 1.445.000 
hektarlık araziyi; 625.000 hektar or-
manlık alan, 413.000 hektar tarım 
arazisi, 325.000 hektar tarım dışı 
arazi, 82.000 hektar çayır ve mera 
alanı oluşturmaktadır.

Balıkesir’de çok çeşitli meyve ve 
sebze üretimi gerçekleşmektedir. 
Yetiştirilen ürünler metropollerin 
taleplerini doğrudan karşılamakta-
dır. Balıkesir toplam meyve üreti-
mi 230.000 tondur. Meyve üretimi 
içerisinde en fazla üretim miktarı 
160.000 ton ile zeytin ve diğer sert 
kabuklu meyvelere aittir. İlde üreti-
len başlıca meyveler; üzüm, şeftali, 
mandalina ve kirazdır. İl sebze üreti-
mi ise 830.000 ton olarak gerçekleş-
miş ve bu üretim içerisinde 420.000 
ton ile domates ilk sırayı almıştır.

Özellikle Ayvalık, Gömeç, Burhani-
ye, Edremit, Havran, Erdek ve Ban-
dırma Türkiye’nin en önemli zeytin 
ve zeytinyağı üretim merkezleridir. 
Bandırma Körfezi ve Erdek Bölge-
si’nde “Edincik Su”, Körfez Bölgesi’n-
de Edremit yağlık çeşidi zeytin üre-
tilmektedir. 2007 yılında zeytincilik 
faaliyetlerinde kaliteli üretim hedefi 
doğrultusunda “Ayvalık Zeytinyağı” 
coğrafi işareti tescil edilmiştir.

Organik tarım, doğal kaynakların 
korunması ve tarım faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
önemli bir tarım faaliyetidir. Günü-
müzde önemi oldukça artan organik 

İlin sanayi, tarım, 
kültür-turizm ve 
istihdam potansiyelini 
değerlendirerek; 
Balıkesir İlinin farklı 
alanlarda sahip olduğu 
potansiyelin ülkemize 
ve ülke ekonomisine 
katkıları konusundaki 
düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Sındırgı
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tarımda 1.100 ton üretim gerçekleş-
tirilmektedir. Organik tarım faaliyet-
leri 27.000 dekarlık alana yayılmış 
durumda olup, sektör yeni yatırım-
larla her geçen gün büyümektedir. 
İlde organik tarım faaliyetleri ile 
üretilen ürünlerin başında haşhaş, 
buğday, yulaf, domates, zeytin, çam 
fıstığı, kiraz, ceviz, fasulye, elma, çi-
lek, kekik gelmektedir.

Balıkesir, Marmara ve Ege’de uza-
nan kıyıları, sahip olduğu jeotermal 
kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve ta-
rihsel atmosferi bir arada yaşatan 
güçlü bir turizm profili çizmektedir.

Kıyı turizminden termal turizme, kül-
tür turizminden doğa turizmine çok 
çeşitli turizm faaliyetlerine ev sahip-
liği yapan il, yıl boyunca turistlerle 
buluşuyor. Balıkesir, tarihi ve kültürel 
değerleri bakımdan zengin bir mira-
sa sahip olmasının yanı sıra konumu 
ve doğası ile turizm yatırımcılarına 
önemli fırsatlar sunmaktadır.

İl, bulunduğu coğrafi konum itiba-
riyle gelişen kıyı turizminin yanı sıra 
“yıl boyunca aralıksız turizm” hedefi 
doğrultusunda çok çeşitli turizm fa-
aliyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. 
Balıkesir zengin bitki örtüsü, geniş 
ormanlık alanları, jeotermal kaynak-
ları, kendine özgü mutfağı, mavi bay-
raklı plajları ve uzun kıyıları ile turizm 
yatırımcılarının ilgisini çekmektedir.

Turizmde birçok aktiviteye ev sahipliği 
yapan Balıkesir, yıl boyunca ağırladığı 
yüksek ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin 
turizm sektöründe öne çıkan illeri 
arasında yer almaktadır. Marmara ve 
Ege Denizlerinde 291 km kıyısı bulu-
nan Balıkesir’de kıyı turizmi Ayvalık, 

Gömeç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve 
Marmara Adası’nda gelişmiştir.

Ayvalık’ta kıyı turizmi için güçlü po-
tansiyel bulunmakta olup, özellikle 
7 km uzunluğunda ve 100 metre 
eninde bir kumsala sahip Sarımsaklı 
plajı ve Altınova plajları yaz turiz-
minde ilin cazibesini artırmaktadır. 
Ayvalık Adaları, Edremit Körfezi ve 
Marmara Adaları dalış sporları, ya-
maç paraşütü ve sörf yapmaya uy-
gun eşsiz koy ve körfezleri ile turist-
lerin gözde merkezleridir.

Yat turizminde özellikle Ayvalık-Bur-
haniye aksı ön plana çıkmaktadır. 
Ayvalık’ta bir mavi bayraklı marina 
ve bir yat çekek yeri hizmet vermek-

tedir. Bununla birlikte Burhaniye 
ilçesindeki yat limanı, Balıkesir’in 
yat turizminde keşfedilmeyi bek-
leyen bir hazine olduğunu ortaya 
koymaktadır. Termal turizm, şifalı su 
kaynakları bulunan turistik mekân-
larda, bazı hastalıkların tedavisi ve 
sağlığın korunması amacıyla konak-
lama, dinlenme ve eğlenme ihtiyaç-
larının karşılandığı turizm çeşididir.

Jeotermal kaynaklardan çıkan yük-
sek debi ve sıcaklıktaki sular akredi-
te laboratuvarlarda yapılan test ve 
analizlerle doğrulanmış tedavi edici 
özelliği bulunan şifalı sulardır. Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölge-
leri (KTKGB) ve Turizm Merkezleri 
(TM), turistik değer taşıyan alanların 
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korunması ve geliştirilmesi amacıyla 
Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen 
alanlardır. Bu bölgelerde turizm te-
sisi yatırımları için bürokratik süreç-
ler azaltılmış olup yatırımların hızlı 
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 
Bölgelerde turizme zarar verici un-
surların yer almasının engellenmesi 
sayesinde bu alanlardaki turizm ya-
tırımları uzun vadede sanayi kirliliği 
gibi faktörlerden olumsuz etkilen-
meksizin faaliyetlerini sürdürebilme 
kolaylığına sahiptir.

KTKGB’lerde gerçekleştirilen turizm 
yatırımları Ekonomi Bakanlığı 6 böl-
geli teşvik sisteminde 5. bölge des-
teklerinden faydalanmaktadır.

Balıkesir’de Erdek, Avşa, Paşalimanı 
ve Ekinlik’te 28.160 hektar büyük-
lüğündeki alan KTKGB sınırları içine 
alınmıştır. Balıkesir’in zengin tarihi 
ve kültürel varlıkları, Antik çağlardan 
başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu, 
Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na ev sahipliği yapmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Aynı zaman-
da söz konusu tarihi dönemlerde ön 

plana çıkan el sanatları, bilgi hazinele-
ri ve tarihi sosyal dokunun tanıtılması 
ve turistlerle buluşturulması amacıyla 
8 farklı müze hizmet sağlamaktadır. 
Son yıllarda değişen turizm tercihleri, 
kıyı turizminin yanı sıra farklı turizm 
alternatiflerinin gelişmesinde etkili 
olmuştur. Sahip olduğu doğa, zengin 
bitki örtüsü ve elverişli iklim koşulları 
Balıkesir’i doğa turizmi yatırımları için 
eşsiz bir bölge haline getirmektedir.

Balıkesir’de yayla turizmi, dağ ve 
doğa yürüyüşü, mağara turizmi, kuş 
gözlemciliği, botanik ve av turizmi 
gibi pek çok alternatif turizm yatı-
rımı için oldukça elverişli bir ortam 
bulunmaktadır.

Balıkesir; madencilik sektöründe 
gelişme potansiyeline sahip bir il-
dir. Maden çeşitliliği ve rezerv bakı-
mından zengin yatakları ile Balıkesir 
yatırımcılar için cazibe merkezi ol-
maktadır. Maden kaynakları bakı-
mından; bor, mermer, kaolen, ben-
tonit, halloysit, manyezit, kil, perlit, 
talk, vollastonit, altın, gümüş, bakır, 
çinko, antimon, manganez, demir, 

krom, civa, ametist, zeolit ve linyit 
rezervleri ön plana çıkmaktadır.

Zengin maden yataklarına sahip olan 
Balıkesir’de; 70’in üzerinde maden 
işletmesi faaliyet göstermektedir. 
İlde çok sayıda mermer işleme te-
sisinin yanı sıra; kireçtaşı, kaolen, 
bor, bakır-kurşun-çinko, feldispat, kil, 
talk, bentonit, halloysit, zeolit, krom, 
demir, antimon ve granit madenleri 
işleme tesisleri bulunmaktadır.

Dünya bor rezervinin yaklaşık %15’i, 
Türkiye toplam bor rezervinin ise 
%20’si Balıkesir’de bulunmaktadır. 
Ülkemizde ticari öneme sahip bor 
mineralleri; kolemanit, tinkal ve 
üleksittir. Balıkesir’in Bigadiç ilçesin-
de zengin kolemanit ve üleksit yatak-
ları bulunmaktadır. Bu minerallerin 
girdi olarak kullanıldığı Bigadiç ve 
Bandırma İşletmelerinde yüksek kat-
ma değere sahip bor ürünleri olan; 
öğütülmüş kolemanit, öğütülmüş 
üleksit, boraks, borik asit ve bor oksit 
üretimi gerçekleştirilmektedir.

Mermer doğal taş madenleri içe-
risinde önemli bir maden olup, 
Türkiye ihraç malları arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. Balıkesir 
maden yataklarından işletilebilir 
1.300.000.000 m3 mermer rezervi 
bulunmaktadır. Türkiye’de en fazla 
mermer ocağı %27’lik oranla Balı-
kesir’de bulunmakta olup, 250 mer-
mer ocağı faaliyet göstermektedir.

Balıkesir metalik özelliği taşıyan ma-
den kaynakları bakımından zengin 
bir bölgede yer almaktadır. Bölgede 
metalik maden olarak altın, gümüş, 
manganez, bakır, demir ve çinko ön 
plana çıkmaktadır.

Bakır, kurşun ve çinko madenleri 
kullanım alanlarının oldukça geniş 
olması sebebiyle talebi oldukça yük-
sek olan metalik madenler arasında 
yer almaktadır. Balıkesir, metal cev-
herleşmeleri bakımından çok zen-
gin bir jeolojik yapıya sahiptir. İlde 
bakır-kurşun-çinko cevherleşmeleri 
yoğun olarak bulunmaktadır.
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Balıkesir önemli bir lojistik, 
tarım, ticaret ve sanayi ken-
ti. Balıkesir, zengin doğal gü-

zellikler, eşsiz kültürel varlıklar ve 
sağlık merkezleriyle turizm bakı-
mından önemli potansiyele sahip. 
Bu topraklarda “ben huzur içinde 
yaşamak istiyorum” diyen herke-
se bu topraklar birlik beraberlik 
içinde yaşama imkânı sağlar. Bir-
liğimizi ve beraberliği bozmak is-
teyen hainlerle 15 Temmuz gecesi 
karşılaştık. Çanakkale’de ve Kurtu-
luş Savaşında olduğu gibi birlik ve 
beraberliğine sahip çıktık. Ancak 
birlik olduktan sonra ticaret, sana-
yi, ekonomi ve turizmden bahse-
debiliriz.

Hemşehrilerimizle birlikte güzel 
Balıkesir’imizi, daha yaşanabilir 
bir kent haline getirme hedefine 
doğru azimle yürüyoruz. İnsanlar 
sevdikleri şeylere kıymet verirler. 
Balıkesir’imiz, insanı, doğası, tarihi 
ve kültürel varlıklarıyla sadece Ba-
lıkesirliler için değil dünya için bü-
yük bir değerdir. Ve biz, Balıkesir’i 
Balıkesir yapan bu değerlere sahip 
çıkmak ve geliştirmek için görev 
başındayız.

Her şerden bir hayır doğar. Krizden 
ekonomi adına çok iyi fırsatlar çı-
kacak. Temel hedefimiz olan 2023 
hedeflerine ulaşmak için daha çok 
çalışacağız. Milletin iradesinden 

başka irade tanımıyoruz. Bundan 
sonra bizler daha çok çalışıp ürete-
rek ekonomimizi büyütmeye devam 
edeceğiz. OSB’lerin kapasitelerini 
arttırmak ve altyapılarını geliştir-
mek için Balıkesir’de sanayicilerimiz 
ile birlikte yoğun bir çaba sarf edi-
yoruz. 

Türkiye’yi Doyuran İl vasfını hak-
kıyla edinmiş olan Balıkesir’in bu 
bayrağı daha ileri taşımak için ye-
nilikçi üretim teknikleri kullanarak 
dış ticarete ağırlık vermektedir. 
Ülkemizin 2023 yılında 500 milyar 
dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında yer alma he-
defleri doğrultusunda bünyesinde 
bulunan şirketlerin rekabet gücünü 
arttırmayı amaçlayan Balıkesir OSB 
kendi payına düşeni yapmak için 
kolları sıvadı.

Sevinçle, gururla ifade etmek isti-
yoruz ki, Türkiye artık zincirlerini 
kırmış ve darbelerle ilgili makûs 

talihini yenmiş, mücadelesini ka-
rarlılıkla sürdürmektedir. Şim-
di bizlere düşen görev bu ülkeyi 
ekonomik olarak mamur etmek 
ve ülkemizi dünyanın önde gelen 
ülkeleri arasına sokmaktır. Cumhu-
riyetimizin kurucu iradesinin hedef 
olarak gösterdiği çağdaş uygarlık 
seviyesine ulaşabilmek için üreti-
min, ticaretin ve bunlarla birlikte 
sosyal hayatın sürmesinden başka 
yolumuz yoktur. Şimdi çok daha 
güçlü, birbirimize daha fazla sarıl-
mak, birbirimizi daha fazla sevmek 
zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, 
bizi ayakta tutan, bizi millet yapan 
unsur budur. Ülkeyi kaosa sürükle-
mek isteyenlerin tuzağına düşme-
yeceğiz. Sanayicilerimizin de daha 
fazla çalışma, üretme, istihdam 
sağlama zamanıdır. Allah, ülkemize 
ve milletimize bir daha böyle acılar 
yaşatmasın.

Balıkesir İlinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde 
Balıkesir İlini nerede 
görmek istiyorsunuz? 
Bununla ilgili bir yol 
haritanız var mı?
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Hepinizin bildiği ve inandığı 
gibi, çocuklarımız geleceği-
mizdir, onurumuzdur. Onla-

rın eğitimi sadece kendilerine fayda 
sağlamakla kalmayacak, ailesine, 
ilimize ve her şeyiyle bağlı olduğu-
muz Türkiye’ye yarar sağlayacaktır. 
Çocuklarımıza en iyi eğitimi verme-
ye çalışmak en önemli görevimiz 
olmalıdır.

Toplumumuzun gelişmesi ve kal-
kınması ancak eğitimle gerçekleşir. 
Eğitime önem vermeyen hiçbir ülke 
kalkınamaz. Onun için geleceğimi-
zin teminatı olan yavrularımızın çok 
iyi eğitim alması gerekiyor. Eğitim-
deki sorunları tam olarak çözmeden 
diğer meseleleri de çözemeyiz. Bu 
anlamda eğitime de ne kadar ağır-
lık verirsek o kadar başarılı oluruz. 
Artık ülkemiz her alanda büyük 
atılımlar yapıyor. Devletimiz, gele-
ceğimizin teminatı olan çocukla-
rımızın ve gençlerimizin eğitimine 
büyük önem veriyor. Devletin tem-
silcileri olarak bizler de her zaman 
vatandaşlarımızın yanında olacağız. 
Bunun için geleceğimizin daha gü-
zel daha aydınlık ve daha müref-
feh bir şekilde inşası için devlet ve 
millet olarak eğitime büyük önem 
veriyoruz. Bütün enerjimizi bunun 
için kullanmaya devam edeceğiz. 
Eğitimde hedefler koyduk. Bu he-
deflere Balıkesirli hemşehrilerimin 
gayretleri ile ulaşacağımıza inanıyo-
rum. Teknolojiyi ve gelişmeleri takip 

ederek, sürekli kendimizi geliştir-
memiz gerekiyor.

Sosyal, siyasal, ekonomik ve tek-
nolojik alanlarda meydana gelen 
değişmeler, tüm kurumları oldu-
ğu gibi eğitim kurumlarımızı da 
çok yönlü olarak etkilemektedir. 

Bu anlamda, eğitim ve öğretim 
kurumlarında yeni yaklaşımlar ve 
uygulamaların hayata geçirilmesi, 
bir zorunluluk olarak ortaya çık-
maktadır.

Balıkesir’de eğitimin kalitesini daha 
üst noktalara taşıyabilmek için Ba-

Balıkesir İlinde 
başlamış olan ve 
vizyon açısından 
özellikle önem 
verdiğiniz proje ya 
da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz?
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lıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme 
ve İzleme (BENGİ) projemizi uygu-
lamaya geçirdik. İlçelerimizde ve 
okullarımızda bununla ilgili çalış-
maları ayrıntıları ile sürdürmeye 
devam ediyoruz. Temel hedefimiz, 

Balıkesir’deki eğitimin daha üst 
noktalara taşınması ve başarının 
ulusal düzeyde önemli bir aşamaya 
gelmesini sağlamaktır. Önemli olan 
çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirip 
topluma hazırlamaktır. Bunun ger-

çekleştirilmesi adına bütün kurum 
ve kuruluşlarımız ile işbirliği içeri-
sinde çalışmalar yürütüyoruz.

Okullarda okuma saatleri koyduk. 
Bunları sürekli takip ediyorum, ben-
de okuma saatlerine haftada bir 
gün ya da iki defa ayrı ayrı okullarda 
katılıyorum.

Kentimizin önde gelen kurum ve 
kuruluşları, Milletvekillerimiz, iş 
adamlarımız bize destek veriyor. 
Kendilerinin birinci vazifesi olma-
masına rağmen gönülleri ile ve her 
şeyiyle bu alanda bize destek veri-
yorlar. 

BENGİ Projesi sadece okuma saa-
tiyle ilgili bir proje değil. Balıkesir 
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İz-
leme Projesi hem yabancı dil öğ-
retimini, hem kültürel faaliyetleri, 
hem sosyal faaliyetleri, hem sportif 
faaliyetleri, hem de akademik iler-
lemeyi temel almaktadır. Eğitimde 
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başarılı olmak istiyorsak, süreklili-
ği göz ardı edemeyiz. Eğitim uzun 
soluklu bir süreçtir. Bu yüzden biz 
Balıkesir’in eğitiminde bıkmadan, 
yılmadan, sabırla yolumuza devam 
edeceğiz.

Balıkesir’de eğitim-öğretimin yanı 
sıra, sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklere de büyük önem veri-
yoruz. Bu nedenle İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğümüz ile or-
taklaşa düzenlediğimiz “Sporda 
Yetenek 10’la Gelecek" Projesi-
ni hayata geçirdik. Öğrencileri bir 
araya toplayıp birlik ve beraberlik 
aşılamaya, sosyal aktiviteler yap-
maya çalışmaktayız. Amacımız 
sosyal, sağlam karakterli ve kendi-
ne güveni olan bir gençlik yetiştir-
mektir. Bu sayede öğrenciler küçük 
yaştan itibaren sosyal hayatın bir 
parçası olduklarını anlayacaklar-
dır. Bu projeye katılan öğrencilerin 
derslerinde daha başarılı olduğu 
görülmüştür. Bu proje kapsamında 
veliler çocuklarını spor salonlarına 

severek gönderiyorlar. Geleceği-
mizin teminatı ve ülkemizi emanet 
edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka 
bir branşta spor yapmaları gerek-
tiğine inanıyorum. Çocuklarımızın 
spor bilinciyle yetişmesi için tüm 
imkânlarımızı seferber ediyoruz. 
Eğitim ve spor ayrılmayan, birbiri-
ni tamamlayan iki parçadır. Spor, 

disiplinli çalışmayı gerektiren, ye-
nilmeyi de hazmetmeyi öğreten 
dolayısıyla kişileri olgunlaştıran bir 
uğraştır. Sporun aslında ahlaken de 
insanları geliştirdiğini düşünen biri 
olarak bütün gençlerimizin, çocuk-
larımızın, yetişkinlerimizin bir spor 
dalı ile ilgilenmelerini gönülden 
arzu ediyorum.

Bireylerin, yaşamları süresince, sağlıklı iletişim kurma-
larında ve isteklerini en iyi bir şekilde ifade edebilme-
lerinde, dilin vazgeçilmez bir yeri bulunmaktadır. Bizi 
millet yapan değerlerin en başında gelenlerden biri 
de güzel dilimiz Türkçemizdir. Türk diline sahip çıkmak, 
onu geliştirmek ve zenginleştirmek herkesin görevidir.

Son olarak Dergimizin bu sayısının 
konusu olan,”2017 Türk Dili Yılı” ve bu 
konuda düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz?


