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SANAYİ YATIRIMINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİR BALIKESİR
Balıkesir, son dönemde yatırım çekmede İstanbul, Ankara gibi metropoller başta olmak üzere
toplam 80 vilayeti solladı.
2017 Eylül sonu rakamlarına göre yakın zamanda Balıkesir’e yapılan 697 milyon 600 bin
liralık sanayi yatırımı, kenti Türkiye’de ilk sıraya taşıdı.
Organize Sanayi Bölgesi, sektörel bazda bakıldığında; bir madencilik firmasının 250 milyon liralık
dore altın yatırımı , cam elyaf sanayisinden 330 milyonluk dev yatırım hamlesi,bir başka ihracat
devi firmanın boya yatırımları;taş yünü, soğuk hava depoculuğu gibi pek çok alanda yatırımlar ile
Türkiye’nin cazibe yatırım merkezi olduğunu kanıtladı:
İstanbul, Kocaeli , Bursa ve İzmir gibi büyük sanayi kentleri ile Anadolu illerini geride bırakan
Balıkesir, devam eden sanayi hamleleri ve 2018’de birbiri ardına açılması beklenen fabrikalar ile
lokomotif kümelenme sanayi yatırımlarında ipi birinci sırada göğüslemeye devam edeceğe
benziyor.

Balıkesir sanayisinin ,yatırım ve istihdam anlamında gelişmesinden önemli rol üstlenen Sanayi
Odası Başkanı İsmail Uğur,şehrin yatırım çekmede açık ara birinci olmasını memnuniyetle
karşıladıklarını dile getirdi.
Uğur, Balıkesir Sanayi Odası olarak; meslek liselerimiz, mesleki atölyelerimiz ,Organize Sanayi
Bölgemizdeki yatırım alanlarımız ve hizmete açılan lojistik köyümüz ile yatırımcıya destek sunmaya
çalışıyoruz diyerek; firmaların kalifiye eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ciddi projeler
ürettiklerini ifade etti. Gökköy Lojistik Merkezi’nde başlatılan konteyner ihracat seferberliğine de
dikkat çeken Uğur, Balıkesir’in stratejik konumunun şehri Türkiye’nin Avrupa’ya hatta dünyaya
açılan kapısı durumuna getirdiğini söyledi. Firmaların Balıkesir’de ürettikleri ürünleri , lojistik
köyden daha az masrafla dünya geneline ulaştırabildiklerini söyleyen Balıkesir Sanayi Odası Başkanı
şehrin üretim ve istihdamı için büyük çaba sarfettiklerini ifade etti.

Gelişmekte olan ekonomisiyle Balıkesir’i ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline
getirdiklerini belirten Uğur,global ölçekteki büyük işletmelerin kente yeni yatırım kararları alması
için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
En çok yatırım çeken iller sıralamasında Konya, Balıkesir’in aldığı yatırımın neredeyse yarısı olan
356 milyon lira ile ikinci sırada , İstanbul ise 342 milyon 46 bin 595 bin liralık yatırımla üçüncü
sırada yer aldı.

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-18425-yatirimlarin-gozdesi-balikesir.html
Balıkesir Sanayi Odası’nın dev firmalara yönelik Balıkesir’in potansiyelini ve yatırım imkanlarını
aktarmasıyla artan yatırımcı ilgisi Balıkesir’i zirveye taşıdı. Dünya Gazetesi’nin “Yatırım Çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u ve Ankara’yı geçiyor” başlıklı haber dosyasında Balıkesir 697 milyon 700
bin lira yatırımla Türkiye’nin en çok yatırımcı çeken ili olurken, ikinci sıradaki Konya’nın iki katına
yakın yatırım aldı
Balıkesir Sanayi Odası’nın aktif çalışmaları ve yatırımcılarla kurduğu bağla artan yatırım ilgisi Balıkesir’i
yatırım liginde zirveye taşıdı. Ekonominin nabzını tutan Dünya Gazetesi’nin “Yatırım çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u, Ankara’yı geçiyor” başlıklı araştırma dosyasında Balıkesir 697 milyon 700 bin
lira değerindeki yatırımlarla en çok yatırım çeken il oldu. Listede; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli,

Bursa gibi sanayi şehirlerine geride bırakan Balıkesir, yatırımlar konusunda altın çağını yaşıyor. Dünya
Gazetesi’nin yatırımlarla ilgili yaptığı araştırma haberinde İstanbul, Kocaeli gibi sanayi yatırımlarından
büyük payı almasına rağmen bir yıl içerisinde yatırımcının ilgisinin Anadolu illerine kaydığı ifade
edildi.
İKİNCİ SIRADAKİ KONYA’NIN İKİ KATI FAZLA
Dünya Gazetesi’nin ortaya koyduğu araştırma verilerinde yatırımcının gözdesi Balıkesir’den sonra
listede 356 milyon 160 bin lira yatırımla Konya ikinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Konya’dan iki kata
yakın fazla yatırım alan Balıkesir, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Dünya Gazetesi’nde
yer alan haberde Balıkesir’le ilgili şu ifadeler yer aldı: “Eylülde en çok yatırım çeken il Balıkesir oldu.
Çalık Grubu şirketi Polimetal Madencilik’in 250 milyon liralık dore altın(rafine edilmemiş altın)
yatırımı ile Şişecam Elyaf Sanayi’nin 330 milyon liralık cam elyafı yatırımı Balıkesir’de yapılacak. Bu iki
büyük yatırımın yanı sıra Betek’in 60 milyonluk taşyünü, Kalekim Kimyaevi’nin 40 milyonluk boya
yatırımları Balıkesir’i eşyüy aşıhda illerde birinci sıraya taşıdı. Balıkesir, Same Deutz Fahr’ın 11.2
milyon liralık, Ercili Gıda’nın soğuk hava depoculuğu konusundaki 6.5 milyon liralık yatırımlarıyla
birlikte toplam 697 milyon liralık yatırım çekti.”
HANGİ İL NE KADAR YATIRIM ÇEKTİ
1-Balıkesir

697 milyon 700 bin

2-Konya

356 milyon 160 bin

3-İstanbul

342 milyon 46 bin

4-Gaziantep

229 milyon 435 bin

5-Kocaeli

221 milyon 375 bin

6-Çanakkale

216 milyon 90 bin

7-Antalya

211 milyon 289 bin

8-Aydın

194 milyon 845 bin

9-Ankara

193 milyon 453 bin

10-Bursa

185 milyon 814 bin

BALIKESİR’DE 6 YATIRIM PROJESİ
Polismetal Madencilik

Dore Altın

250 milyon lira

Şişecam Elyaf Sanayii

Cam Elyaf

Same Deutz Fahr

Traktör

11 milyon 200 bin

Betek Taşyünü

Taş Yünü

60 milyon

Kalekim Kimyevi

Boya

40 milyon

Ercili Gıda

330 milyon lira

Soğuk Hava deposu 6 milyon 500 bin
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Balıkesir Sanayi Odası’nın dev firmalara yönelik Balıkesir’in potansiyelini ve yatırım imkanlarını
aktarmasıyla artan yatırımcı ilgisi Balıkesir’i zirveye taşıdı. Dünya Gazetesi’nin “Yatırım Çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u ve Ankara’yı geçiyor” başlıklı haber dosyasında Balıkesir 697 milyon 700
bin lira yatırımla Türkiye’nin en çok yatırımcı çeken ili olurken, ikinci sıradaki Konya’nın iki katına
yakın yatırım aldı
Balıkesir Sanayi Odası’nın aktif çalışmaları ve yatırımcılarla kurduğu bağla artan yatırım ilgisi Balıkesir’i
yatırım liginde zirveye taşıdı. Ekonominin nabzını tutan Dünya Gazetesi’nin “Yatırım çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u, Ankara’yı geçiyor” başlıklı araştırma dosyasında Balıkesir 697 milyon 700 bin
lira değerindeki yatırımlarla en çok yatırım çeken il oldu. Listede; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli,
Bursa gibi sanayi şehirlerine geride bırakan Balıkesir, yatırımlar konusunda altın çağını yaşıyor. Dünya
Gazetesi’nin yatırımlarla ilgili yaptığı araştırma haberinde İstanbul, Kocaeli gibi sanayi yatırımlarından
büyük payı almasına rağmen bir yıl içerisinde yatırımcının ilgisinin Anadolu illerine kaydığı ifade
edildi.
İKİNCİ SIRADAKİ KONYA’NIN İKİ KATI FAZLA
Dünya Gazetesi’nin ortaya koyduğu araştırma verilerinde yatırımcının gözdesi Balıkesir’den sonra
listede 356 milyon 160 bin lira yatırımla Konya ikinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Konya’dan iki kata
yakın fazla yatırım alan Balıkesir, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Dünya Gazetesi’nde
yer alan haberde Balıkesir’le ilgili şu ifadeler yer aldı: “Eylülde en çok yatırım çeken il Balıkesir oldu.
Çalık Grubu şirketi Polimetal Madencilik’in 250 milyon liralık dore altın(rafine edilmemiş altın)
yatırımı ile Şişecam Elyaf Sanayi’nin 330 milyon liralık cam elyafı yatırımı Balıkesir’de yapılacak. Bu iki
büyük yatırımın yanı sıra Betek’in 60 milyonluk taşyünü, Kalekim Kimyaevi’nin 40 milyonluk boya
yatırımları Balıkesir’i eşyüy aşıhda illerde birinci sıraya taşıdı. Balıkesir, Same Deutz Fahr’ın 11.2
milyon liralık, Ercili Gıda’nın soğuk hava depoculuğu konusundaki 6.5 milyon liralık yatırımlarıyla
birlikte toplam 697 milyon liralık yatırım çekti.”
HANGİ İL NE KADAR YATIRIM ÇEKTİ
1-Balıkesir

697 milyon 700 bin

2-Konya

356 milyon 160 bin

3-İstanbul

342 milyon 46 bin

4-Gaziantep

229 milyon 435 bin

5-Kocaeli

221 milyon 375 bin

6-Çanakkale

216 milyon 90 bin

7-Antalya

211 milyon 289 bin

8-Aydın

194 milyon 845 bin

9-Ankara

193 milyon 453 bin

10-Bursa

185 milyon 814 bin

BALIKESİR’DE 6 YATIRIM PROJESİ
Polismetal Madencilik

Dore Altın

250 milyon lira

Şişecam Elyaf Sanayii

Cam Elyaf

Same Deutz Fahr

Traktör

11 milyon 200 bin

Betek Taşyünü

Taş Yünü

60 milyon

Kalekim Kimyevi

Boya

40 milyon

Ercili Gıda

330 milyon lira

Soğuk Hava deposu 6 milyon 500 bin

http://marmarabolge.com/yatirimlarin-gozdesi-balikesir.html

Yatırımların Gözdesi Balıkesir
Balıkesir Sanayi Odası’nın dev firmalara yönelik Balıkesir’in potansiyelini ve yatırım imkanlarını
aktarmasıyla artan yatırımcı ilgisi Balıkesir’i zirveye taşıdı. Dünya Gazetesi’nin “Yatırım Çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u ve Ankara’yı geçiyor” başlıklı haber dosyasında Balıkesir 697 milyon 700 bin

lira yatırımla Türkiye’nin en çok yatırımcı çeken ili olurken, ikinci sıradaki Konya’nın iki katına yakın
yatırım aldı

Balıkesir Sanayi Odası’nın aktif çalışmaları ve yatırımcılarla kurduğu bağla artan yatırım ilgisi Balıkesir’i
yatırım liginde zirveye taşıdı. Ekonominin nabzını tutan Dünya Gazetesi’nin “Yatırım çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u, Ankara’yı geçiyor” başlıklı araştırma dosyasında Balıkesir 697 milyon 700 bin
lira değerindeki yatırımlarla en çok yatırım çeken il oldu. Listede; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli,
Bursa gibi sanayi şehirlerine geride bırakan Balıkesir, yatırımlar konusunda altın çağını yaşıyor. Dünya
Gazetesi’nin yatırımlarla ilgili yaptığı araştırma haberinde İstanbul, Kocaeli gibi sanayi yatırımlarından
büyük payı almasına rağmen bir yıl içerisinde yatırımcının ilgisinin Anadolu illerine kaydığı ifade edildi.

İKİNCİ SIRADAKİ KONYA’NIN İKİ KATI FAZLA

Dünya Gazetesi’nin ortaya koyduğu araştırma verilerinde yatırımcının gözdesi Balıkesir’den sonra
listede 356 milyon 160 bin lira yatırımla Konya ikinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Konya’dan iki kata
yakın fazla yatırım alan Balıkesir, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Dünya Gazetesi’nde
yer alan haberde Balıkesir’le ilgili şu ifadeler yer aldı: “Eylülde en çok yatırım çeken il Balıkesir oldu.
Çalık Grubu şirketi Polimetal Madencilik’in 250 milyon liralık dore altın(rafine edilmemiş altın)
yatırımı ile Şişecam Elyaf Sanayi’nin 330 milyon liralık cam elyafı yatırımı Balıkesir’de yapılacak. Bu iki
büyük yatırımın yanı sıra Betek’in 60 milyonluk taşyünü, Kalekim Kimyaevi’nin 40 milyonluk boya
yatırımları Balıkesir’i eşyüy aşıhda illerde birinci sıraya taşıdı. Balıkesir, Same Deutz Fahr’ın 11.2
milyon liralık, Ercili Gıda’nın soğuk hava depoculuğu konusundaki 6.5 milyon liralık yatırımlarıyla
birlikte toplam 697 milyon liralık yatırım çekti.”

HANGİ İL NE KADAR YATIRIM ÇEKTİ

1-Balıkesir

697 milyon 700 bin

2-Konya

356 milyon 160 bin

3-İstanbul

342 milyon 46 bin

4-Gaziantep

229 milyon 435 bin

5-Kocaeli

221 milyon 375 bin

6-Çanakkale

216 milyon 90 bin

7-Antalya

211 milyon 289 bin

8-Aydın

194 milyon 845 bin

9-Ankara

193 milyon 453 bin

10-Bursa

185 milyon 814 bin

BALIKESİR’DE 6 YATIRIM PROJESİ

Polismetal Madencilik

Dore Altın

250 milyon lira

Şişecam Elyaf Sanayii

Cam Elyaf

Same Deutz Fahr

Traktör

11 milyon 200 bin

Betek Taşyünü

Taş Yünü

60 milyon

Kalekim Kimyevi

Boya

40 milyon

Ercili Gıda

330 milyon lira

Soğuk Hava deposu 6 milyon 500 bin
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Yatırımların Gözdesi Balıkesir
Balıkesir Sanayi Odası’nın dev firmalara yönelik Balıkesir’in potansiyelini ve yatırım imkanlarını
aktarmasıyla artan yatırımcı ilgisi Balıkesir’i zirveye taşıdı. Dünya Gazetesi’nin “Yatırım Çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u ve Ankara’yı geçiyor” başlıklı haber dosyasında Balıkesir 697 milyon 700 bin
lira yatırımla Türkiye’nin en çok yatırımcı çeken ili olurken, ikinci sıradaki Konya’nın iki katına yakın
yatırım aldı

Balıkesir Sanayi Odası’nın aktif çalışmaları ve yatırımcılarla kurduğu bağla artan yatırım ilgisi Balıkesir’i
yatırım liginde zirveye taşıdı. Ekonominin nabzını tutan Dünya Gazetesi’nin “Yatırım çekmede
Anadolu illeri İstanbul’u, Ankara’yı geçiyor” başlıklı araştırma dosyasında Balıkesir 697 milyon 700 bin
lira değerindeki yatırımlarla en çok yatırım çeken il oldu. Listede; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli,
Bursa gibi sanayi şehirlerine geride bırakan Balıkesir, yatırımlar konusunda altın çağını yaşıyor. Dünya
Gazetesi’nin yatırımlarla ilgili yaptığı araştırma haberinde İstanbul, Kocaeli gibi sanayi yatırımlarından
büyük payı almasına rağmen bir yıl içerisinde yatırımcının ilgisinin Anadolu illerine kaydığı ifade edildi.

İKİNCİ SIRADAKİ KONYA’NIN İKİ KATI FAZLA

Dünya Gazetesi’nin ortaya koyduğu araştırma verilerinde yatırımcının gözdesi Balıkesir’den sonra
listede 356 milyon 160 bin lira yatırımla Konya ikinci sırada yer aldı. İkinci sıradaki Konya’dan iki kata
yakın fazla yatırım alan Balıkesir, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Dünya Gazetesi’nde
yer alan haberde Balıkesir’le ilgili şu ifadeler yer aldı: “Eylülde en çok yatırım çeken il Balıkesir oldu.
Çalık Grubu şirketi Polimetal Madencilik’in 250 milyon liralık dore altın(rafine edilmemiş altın)
yatırımı ile Şişecam Elyaf Sanayi’nin 330 milyon liralık cam elyafı yatırımı Balıkesir’de yapılacak. Bu iki
büyük yatırımın yanı sıra Betek’in 60 milyonluk taşyünü, Kalekim Kimyaevi’nin 40 milyonluk boya
yatırımları Balıkesir’i eşyüy aşıhda illerde birinci sıraya taşıdı. Balıkesir, Same Deutz Fahr’ın 11.2
milyon liralık, Ercili Gıda’nın soğuk hava depoculuğu konusundaki 6.5 milyon liralık yatırımlarıyla
birlikte toplam 697 milyon liralık yatırım çekti.”

HANGİ İL NE KADAR YATIRIM ÇEKTİ

1-Balıkesir

697 milyon 700 bin

2-Konya

356 milyon 160 bin

3-İstanbul

342 milyon 46 bin

4-Gaziantep

229 milyon 435 bin

5-Kocaeli

221 milyon 375 bin

6-Çanakkale

216 milyon 90 bin

7-Antalya

211 milyon 289 bin

8-Aydın

194 milyon 845 bin

9-Ankara

193 milyon 453 bin

10-Bursa

185 milyon 814 bin

