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BAKAN IŞIK STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
‘TÜRKİYE VE BALIKESİR DAHA GÜZEL YERLERE GELECEK’
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir temasları kapsamında
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya geldi.

Karesi

Cuma namazını Yıldırım Camisi'nde kılan Bakan Işık, yol üzerindeki Balıkesir
Karesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Öğrencileri
kırmayan Savunma Bakanı okula uğradı, öğrencilerle özçekim yaptı, sohbet etti.
Bakan Işık daha sonra STK’lar ile istişare toplantısı için Salih Tozan Toplantı ve
Kültür Merkezi’ne geçti.
Bakan Işık’ın buradaki programına AK Partili milletvekilleri, Balıkesir Valisi,
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler , ilçe belediye
başkanları , AK Parti il teşkilatından ve çeşitli STK'lardan temsilciler ile şehit ve
gaziler ile yakınları eşlik etti.
Toplantıda ilk konuşmayı Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur yaptı.
Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Sanayi Odası Başkanı İsmail
Uğur şu ifadeleri kullandı:

‘ Sayın Bakanım, bildiğiniz üzere Hükümetimizin vizyon projeleri özellikle Marmara
Bölgesi ve Balıkesir’de son yıllarda çok etkili oldu. Özellikle ulaşımdaki vizyon
projelerde İzmir – İstanbul otobanı Osmangazi Köprüsü ve inşallah yapılacak
olan Çanakkale Köprüsü ile birlikte Balıkesir bir cazibe merkezi haline geldi.
Bunun meyvelerini son birkaç yılda görmeye başladık. Balıkesir OSB’de son 4-5
ayda ciddi anlamda yatırımlar gelmeye başladı. Kale Grubu, Şişecam, Filli
Boya...Türkiye’nin önde gelen markaları ve fabrikaları inşallah 1-1.5 yıl içinde
Balıkesir’de çalışmaya başlayacak.
Tabii sizler ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken Bandırma’daki liman
projesi ile ilgili çalışmalar oldu. Bu liman projesinde de ciddi anlamda
Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile ciddi bir yol katettik.
Bandırma’da da yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir liman sanayi kompleksi
önümüzdeki 4-5 yıl içinde inşallah devreye girer.
Tabii, Balıkesir de bu yatırımlar ile cazibe merkezi oldu. Balıkesir’de uyum içinde
çalışan Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Balıkesir Ticaret
Odamız, Organize Sanayi Bölgemiz, vizyon sahibi bir ekibimiz var. Bu ekibin elinden
hiçbir yatırımcı kurtulamaz Allah’ın izniyle. Biz de gece gündüz Balıkesir ve ülkemiz
için çalışmaya devam ediyoruz.
Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Şubat’ta TOBB Ekonomik Şurası’nda
Milli İstihdam Seferberliği ilan etti. Bu toplantıda bize, Balıkesir’e 15 bin kişilik
bir hedef verdi. İnşallah bu fabrikalar devreye girdiği zaman Balıkesir merkezde
Bandırma’da, Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi'nde Ayvalık’ta
Burhaniye’de inşallah hedefimize ulaşacağız.
Önümüzdeki bir referandum süreci var, referandum süreci ile ilgili de biz de iş
dünyası olarak referandum sonrası için umutluyuz. İnşallah yeni bir anayasa ile yeni
bir sistem ile yolumuza devam edeceğiz. Umutluyuz, ümidimiz var, çalışmaya devam
ediyoruz. Sizlerin de destekleri ile Türkiye ve Balıkesir daha güzel yerlere
gelecek.’ ifadelerini kullandı.
Daha sonra kürsüyü Vali Ersin Yazıcı devraldı. Vali Yazıcı konuşmasında 15
Temmuz hain darbe kalkışması sürecinde Balıkesir’in sergilediği Kuva-yi Milliye
duruşunu anlattı. Yazıcı sözlerine şöyle devam etti :’ Milli İstihdam
Seferberliği'ni birinci görev olarak bugünlerde kendimize addettik. O birlikle
koşturuyoruz. Sanayicimize ,esnafımıza gidiyoruz. Ve ilave istihdam sağlanması için
şehrin tüm dinamikleri hareket halinde.Koca Seyit’in torunları her manada ülkesine
,şehrine sahip çıkmaya devam edecek.’
Son olarak sözü alan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gündeme dair önemli
konulara değindi:
Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 200 kilometre alanın
temizlendiğini söyledi.

DEAŞ'tan

Terör örgütlerinin başını ezeceklerini belirten Bakan Işık, "Sınırımızın hemen
dibinden bize Katyuşa füzesi gönderen DAEŞ'i, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de
eylem yapan DAEŞ'i sınırlarımızdan çıkarmak ve orada bir başka bir terör

örgütünün teritoryal oluşturmasını engellemek için başlattığımız Fırat Kalkanı
Harekatında 2 bin 200 kilometre alanı DAEŞ'tan temizledik. Şu anda hamd olsun
Kilis de, Gaziantep de tehdit altında değil. Niye artık orada DAEŞ kalmadı" dedi.
Bazı kesimlerin Fırat Kalkanı için "Ne gerek var" demesini de sert bir dille eleştiren
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen tehdit
nereden gelirse gelsin, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu tehdidin başını bulunduğu
yerde ezme hakkına sahibiz. Şu anda da yaptığımız budur. Uluslararası hukuk bize
bu meşruiyeti sağlıyor ve biz de bunu kullanmaktan imtina etmiyoruz" dedi.
"ABD BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALIDIR"
PYD'nin Mümbiç'teki varlığına tahammül edemeyeceklerini söyleyen Bakan Işık,
"ABD bu noktada bize verdiği sözü tutmalıdır.
PYD'nin bir koridor oluşturup kendisine teritoryal bir alan oluşturmasına Türkiye
asla ve asla izin veremez ve vermeyecektir. Hiç lafı eğip bükmenin gereği yok.
Bölgenin geleceğinde, Türkiye'nin milli birliğine ve beraberliğine, ulusal çıkarlarına
yönelik her tehdide Türkiye'nin hakkı da var gücü de. İşte bugün bu güç gösterildi"
dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk ordusunun zayıflatıldığı
söylentilerine de cevap veren Bakan Işık, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıç
tarihine bakın 24 Ağustos 2016. Yani bu hain 15 Temmuz darbe girişiminden 39
gün sonra. Hani Türkiye ordusu zayıflamıştı. Türkiye ordusu çok kıymetli
subaylarını kaybetmiş. ya hainin kaybından üzülen bizden değildir. Bu millet güçlü
bir millettir. Mermimizin dahi olmadığı zamanda, topumuzun tüfeğimizin olmadığı
zamanda milli mücadeleyi başlatmış bir milletin evlatlarıyız. O hainlerin içimizden
defolup gitmesi bizi nasıl zaafa uğratır. Aksine daha güçlüyüz biliyor musunuz. Niye
içimizdeki bilgileri dışarı sızdıran hainler artık aramızda yok. Artık komutanından
değil de abisinden emir alan zavallılar TSK'nın mensubu değil. Adam general olmuş,
amiral olmuş, bu devlet ona 30 sene 40 sene yatırım yapmış. Kalkıyor gidiyor bir
tane abi dediği kişi ona emir veriyor ve o emir komutanının emrinden daha kuvvetli.
Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Bunların gitmesine, TSK'dan tasfiye edilmesine kim
üzülür. Bazıları çok üzülüyor. Niye onlar varken çok olay haber alıyorlardı. Onlar
varken başka bir şeye gerek kalmıyordu. Ama dikkatinizi çekiyorum. Şu an da TSK
Fırat Kalkanı'nda başarı üzerine başarı elde ediyor mu. TSK, DAEŞ'ın en önem bir
kaç şehrinden Dabık'ı kolaylıkla DAEŞ'tan temizledi mi? Bab'ı kolaylıkla temizledi
mi? Temizledi. Aynı anda aynı TSK yurt içinde PKK'ya 35 senenin ağır darbelerini üst
üste vurdu mu? Nasıl güç kaybı bu. Birileri Türk Ordusunu güçsüz göstermekle
kendi siyasi emellerine ulaşmayı hesap ediyor. Ama bu milletin her ferdi
gerektiğinde askerdir kadınıyla erkeğiyle" şeklinde konuştu.
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Balıkesir, son yıllardaki merkezi hükümet yatırımları ve Büyükşehir Belediyesi’nin
vizyon projeleriyle cazibe merkezi haline geldi.
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası ve Ticaret Odası’nın gayretleri ve akılcı
hamleleri sonucunda dev firmalar Balıkesir’e yatırım yapmak için sıraya giriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 Vizyonu kapsamında Türkiye’nin en
büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almak için gayret eden Balıkesir’de, şehrin
dinamiklerinin uyumlu çalışması ve doğru planlamalar sonucunda son beş ay içerisinde Kale
Grubu, Şişe Cam ve Filli Boya gibi dev firmalar Balıkesir’ OSB’ye yatırım yaptı.
5 AYDA 550 MİLYON YATIRIM
Balıkesir’i geleceğin yıldızı olarak değerlendiren Kale Grubu, 10 Ekim 2016’da Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi’ne 30 milyon lira yatırım bedeliyle fabrika kurmak için protokol
imzaladı. Kale Grubu’nun yatırımı sonrasında OSB’de başlayan dev yatırım atağı Şişe
Cam’ın, 2 Şubat 2017 tarihinde Cam Elyaf Fabrikası için 400 milyon lira yatırım bedeliyle
protokol imzalamasıyla devam etti. Son olarak boya sektörünün dev firması Filli
Boya, Türkiye’deki üçüncü fabrikasını 120 milyon lira yatırımla Balıkesir’e yapmaya karar
vermesiyle üç firmanın toplam yatırımı 550 milyon lirayı buldu.

ÜRETİM VE TÜKETİMİN MERKEZİNDE ULAŞILABİLİR KENT: BALIKESİR
Türkiye’de üretim ve tüketimin büyük bölümünü gerçekleştiği Marmara ve Ege Bölgesi’nin
tam ortasında yer alan Balıkesir, merkezi hükümetin İstanbul-İzmir Otoyolu, Çanakkale
Köprüsü, Çanakkale Otoyolu, BALO Projesi kapsamında Gökköy’deki Lojistik Köy gibi dev
yatırımları sonucunda yatırımcıların gözdesi haline gelmeye başladı. Ürettiği malları en az
ulaşım maliyetiyle pazarlara ulaşması ve Türkiye tüketiminin büyük bölümünün MarmaraEge Bölgeleri arasında yer alması Balıkesir’i stratejik konuma getirirken; bu avantajlar Kale
Grubu, Şişe Cam ve Filli Boya gibi şirketleri Balıkesir’e yatırım yapmaya sevk etti.
İHRACATIMIZ ARTIYOR
Öte yandan son bir yıl içerisinde OSB’de bacası tüten fabrika sayısının artmasıyla Balıkesir
ekonomisindeki olumlu gelişmelerde istatistikler yansıdı. 2023 Vizyonu kapsamında
Türkiye’nin ilk 10 ekonomisi arasında yer almak için kendine hedef koyan Balıkesir’in 2017
yılının Ocak ayındaki ihracat rakamlarındaki artış gelecek adına yüzleri
güldürdü. Balıkesir'de, ihracat 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde
10,0 artarak 37,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 29,5 azalarak 24,7 milyon dolar olarak
gerçekleştirildi.

