http://www.tv100.com.tr/bakan-faruk-celik-balikesir-organize-sanayi-bolgesi-ni-ziyaret-etti/11108/
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,Balıkesir’deki temasları kapsamında il merkezinde
ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’ni Ziyaret Etti..
Çelik,burada Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı,Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur ile görüşerek Organize Sanayi Bölgesi’nin alan
genişletme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

http://www.gazetekspres.com/haber-16439-vizyon-buyuleyici.html
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 5 milyon liraya mal edilecek ve 1 yıldan kısa bir
sürede hizmete girecek olan Doğumevi Kavşağı Hemzemin Geçidi Projesi’nin temel atma törenine
katıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 5 milyon liraya mal edilecek olan Doğumevi Kavşağı
Hemzemin Geçidi Temel Atma törenine katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Devlet Demir Yolları
3. Bölge Müdürü Selim Koçbay Doğumevi geçidi köprüsünün 300 metre uzunluğunda olacağını ifade
ederek "12 metresi yaya yolu olmak üzere 12 metre genişliğindedir. Üst geçidin yapımında 1500
metre fore kazık, 1150 metre ön germeli kiriş , 950 ton demir ve 4500 m3 beton kullanılacaktır" dedi

Hükümetin 15 yıllık dönem içinde, her döneminde de önemli görevler aldığını hatırlatan Balan Çelik "
Açıkça ifade edelim ki kara, hava, deniz yolunda da ve özellikle son dönemlerde demir yollarında da
gerçekten dev adımlar atıldı. 80 milyona ve tarihsel geçmişimize yaraşır bu millete yakışır bir şekilde
önemli adımlar atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bunun bir halkası olan kavşağın temel atma
töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Devlet Demir Yollarının yani merkezi hükümetle, belediye iş
birliği dayanışması çerçevesinde gerçekleştirilen ve 5 milyon lira civarında bir maliyeti olan 1 yıldan
daha az bir süre içinde bitirilecek olan bu kavşağın Balıkesir imize hayırlı olmasını diliyorum. Gün boyu
sürdüreceğimiz temaslarda gerek Bandırma'da üniversitemiz, tarımla ilgili enstitülerimiz ve
devamında gelirken ilaç sanayi ile ilgili açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisler OSB'nin genişlemesi ile ilgili

yapılan çalışmalar Balıkesir’imizin geleceği ile ilgili hepimizin ümit var olmasını sağlayacak önemli
gelişmelerdir. Şehri yönetenlerin şehrin geleceğine, gelecek vizyonuna dönük önemli projeleri
olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğumu burada ifade etmek istiyorum. İnşallah bizde
merkezi hükümet olarak merkezde sorumlular olarak buradaki projeleri desteklemek ve burada
üretimin sanayinin, tarımın daha da gelişmesi konusunda elimizden gelen desteği vermek hususunda
hiç bir endişenizin olmamasını burada bir kez daha ifade ediyorum. Temeli atılacak olan kavşağın
şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekili Sema Kırcı
kavşağın temelini birlikte attılar.

Açık havada düzenlenen törende konuşan Bakan Faruk Çelik, gençlerin köyden şehre gelmesinin
yanlış olduğunu söyleyerek, "Balıkesir'de sel afeti yaşandı. TARSİM bünyesinde her şeyi sigorta
kapsamına alalım. Zarar gören vatandaşlarımız prim karşılığında desteği alsın. Önümüzdeki yıl 81 ilin
81 ilçesinde kuraklık da TARSİM kapsamında olacak. 250 üreticinin sel dolayısı ile zarar gördüğü tespit
edildi. 2023 hedeflerini eli nasırlı olan sizlerle gerçekleştireceğiz. Hepimiz köylü çocuğuyuz. Tarıma
yabancı değiliz hiçbirimiz. Tarımın sorunlarının fotoğraflarını doğru çekersek çözümleri de kolay
buluruz. Ne gördük? Toprağı korumada sıkıntımız var. Bina olacak apartman olacak derken gidiyor.
Buna çare bulunması gerekiyor. İkinci olarak toprağın kalitesi önemli. Toprak verimli olmaktan çıkıyor.
Toprağın kalitesini masaya yatıralım dedik. 941 havzada toprak analizi yapılıyor. Toprakta 17 element
olması lazım. Ne kadar var? 941 havzada toprağı inceliyoruz, her havza için gübre kılavuzları
vereceğiz. 22 Aralık'ta Antalya'da buluşuyoruz. Kaliteli tohumunuz olursa verim artar. Sertifikalı
tohum kullanmayı öne çıkartan bir sürece giriyoruz. Desteklemeyi sertifikalı tohuma göre vereceğiz.
Toprak iyi, gübre iyi, tohum iyi çiftçi de iyi olacak" dedi.
Bakan Çelik, çiftçilerden buzağı ölümlerini engellemek için aşıları mutlaka yaptırmalarını isteyerek,
"Balıkesir'in hayvani üretimdeki önemini biliyorum. Türkiye'yi besleyen illerden birisi. Hayvancılıkta
şunu ifade edeyim; şehit kanları ile sulanmış bu topraklarda benim çiftçim kendi hayvanını
besleyecek. Yurt dışına mahkum olmak bize yakışmaz. Yeteri kadar büyükbaş ve küçükbaşı üretmek
zorundayız. Merayı vatandaşı vereceğiz, hayvanı alırken destek vereceğiz. Hayvan doğurdu 4 aylık
aşılarını vuracaksın. Buzağı ölümlerini engellemek için aşılarını yaptıracaksın. Damızlık düve
merkezleri kuruyoruz. Düve merkezilerinde hangi hayvan türünü istiyorsun, istediğin ıraktan hayvanı
alacaksın ona göre hayvancılığını geliştireceksin. Derdimiz vatandaşın istediği hayvancı aracısız olarak
alması" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ise "Balıkesir İstanbul'un 3 katı, Bursa'nın 2 katı
büyüklüğünde. Her türlü sebze meyve yetişiyor. En önemli ürünü ise zeytin. Kırmızı et, büyükbaş,
küçükbaş, kanatlı ürünleri ve deniz ürünlerinin olduğu bereketli bir il. Ayvalık ve Gömeç'te bir sel
felaketi ile karşı karşıya kaldık. 900 hayvan telef oldu. Büyükşehir kırsal dairesi olarak çiftçimizin
yanındaydık. 62 ton silajlık mısırı orada çiftçilere dağıttık. Seçim döneminde zeytin sineği ile mücadele
edeceğiz dedik. 2014 yılından itibaren uçaklarımızı tuttuk, ilaçlarımızı aldık. 2015 sezonunda sinek
olmadı. Bu yıl gene zeytin sineği mücadelesini yaptık. Çiftçimize süt soğutma tankı, süt merkezlerine
jeneratör desteği, buzağı kulübesi, sulama borusu, bağcılık desteğinde bulunduk. Ayrıca mobil
mezbahalar ile vatandaşımıza hizmet verdik" dedi. Vali Ersin Yazıcı, "Bundan sonra tarım, hayvancılık
şehri olarak 2023 hedeflerine koşarak ilerleyen bir Balıkesir var" şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıkesir programı kapsamında Organize Sanayi
Bölgesi’ni ziyaret etti. Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur tarafından karşılanan Bakan Çelik, Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi’ni gezdi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğumevi Kavşağı temel atma töreni öncesinde
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Sanayici ve işadamları tarafından karşılanan Bakan
Çelik’e, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur çiçek takdim etti. Organize Sanayi Bölgesi hakkında
Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’dan bilgi alan Bakan Çelik, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Edip Uğur’un da yer aldığı kafileyle Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-16146-bakan-celik-osbyi-ziyaret-etti.html
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıkesir programı kapsamında Organize Sanayi
Bölgesi’ni ziyaret etti
Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur tarafından karşılanan Bakan Çelik, Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi’ni gezdi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğumevi Kavşağı temel atma töreni
öncesinde Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Sanayici ve işadamları tarafından
karşılanan Bakan Çelik’e, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur çiçek takdim etti. Organize Sanayi
Bölgesi hakkında Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’dan bilgi alan Bakan Çelik, Vali Ersin Yazıcı ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un da yer aldığı kafileyle Organize Sanayi Bölgesi’nde
incelemelerde bulundu.

