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Balıkesir ilinde Haziran-
2020'den bu yana görev 
yapıyorsunuz. Genel 
olarak Balıkesir ilini nasıl 
tanımlarsınız?
Balıkesir İlinde Vali olarak görev yap-
mak benim için son derece onur ve-
rici. Ülkemizin bu güzel vilayetinde 
çalışmak, insanlarımıza hizmet etmek 
fırsatını veren Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Balıkesir Türkiye’nin nüfus olarak 
17’inci, alan olarak 11’inci büyük-
lüğe sahip İlidir. Çok az İl’de görüle-
bilecek ölçüde hemen hemen her 
alanda geniş bir potansiyele sahiptir. 

Balıkesir’de yerin üstünün de altının 
da zengin olduğunu söyleyebiliriz. 
Marmara Denizinden Ege Denizine 
uzanan geniş coğrafya üzerinde ta-
rım, hayvancılık, sanayi, madencilik 
ve turizm alanlarında yüksek bir 
kapasiteye sahip olan Balıkesir aynı 
zamanda kültür çeşitliliğini de bün-
yesinde barındırmaktadır.

“Türkiye’yi Doyuran Şehir” ifade-
siyle bilinen, tarım ve hayvancılık 
alanında bir çok üründe Ülkemizde 
ilk 5’e giren Balıkesir son yıllarda sa-
nayi, madencilik ve turizm sektörle-
rinde de büyük bir atılım halindedir.

Doğal güzellikleri, renkli kültürel 
özellikleri ve tarihsel mirası ile ön 
plana çıkan İlimizde insanlarımız hu-
zurlu bir ortamda hayatlarını sürdür-
mektedirler. Bütün bu yönleriyle Ba-

lıkesir’i bolluk, bereket ve doğal bir 
huzur şehri olarak tanımlayabiliriz.

Balıkesir’in ülkemizde 
ayrı bir yeri vardır. 
Balıkesir, Marmara ve 
Ege denizlerinde kıyıları 
olan bereketli topraklara 
sahip bir ilimizdir. 
Balıkesir’in tarihsel 
geçmişinde öne çıkan 
dönüm noktalarından 
bahsedebilir misiniz?
Balıkesir tarihsel süreç içerisinde 
önemli gelişmelere sahne olan bir 
coğrafyada yer almaktadır. Karesi 
Beyliği’nin kurulduğu bu topraklar, 
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
önemli bir merkez olarak yerini al-
mıştır. Yakın tarihimizin büyük des-
tanı Çanakkale Savaşları’nda ağır 
top mermisini namluya süren Seyit 
Onbaşı’nın yetiştiği topraklardır.

Balıkesir, Kurtuluş Savaşı’nı oluştu-
ran fikri ve manevi iklimin önemli 
isimlerinden Hasan Basri Çantay’ın 
memleketidir. Balıkesir, Kurtuluş 
Mücadelesinde Anadolu’nun müda-
faasında tarihteki en önemli rolünü 
üstlenmiştir. Kuva-yı Milliye Hareke-
ti’nin ortaya çıktığı, vücut bulduğu 
ilk şehirlerden biri Balıkesir’dir. 

Mondros Ateşkes Anlaşması, Boğaz-
ların işgali, İstanbul'un kontrol altına 
alınması, Meclis-i Mebusan'ın dağı-
tılmış, İzmir'in işgal edilmiş olması 

sebebiyle Balıkesir’de de millet ken-
di kaderine sahip çıkmıştır. İzmir'in 
işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 
1919 tarihinde Balıkesir’de önce 
Belediye’de daha sonra ise Okuma 
Yurdu'nda toplantılar yapılmış ve 
işgali protesto için İtilaf Devletleri 
temsilcilerine telgraflar çekilmiştir. 
Hasan Basri Çantay ve Karesi Mebu-
su Vehbi (Bolak) Bey öncülüğünde 
yapılan toplantılar silahlı mücade-
lenin, Balıkesir’deki Kuva-yı Milliye 
hareketinin ilk adımları olmuştur. 
Önce Redd-i İlhak adıyla cemiyetler 
kurulmuş, ardından da daha geniş 
halk kitlelerinin desteğini almak 
üzere kongreler düzenlenmiştir. 30 
Haziran 1920’de işgal edilen Balıke-
sir, 6 Eylül 1922’de düşman işgalin-
den kurtulmuştur. 

Balıkesir, Millî Mücadele’de Redd-i 
İlhak Cemiyeti’ni kuran ve düşmana 
karşı koyan ilk iller arasında olması 
nedeniyle tarihte önemli bir yer al-
mıştır. Balıkesir Ege’de kendi imkân-
ları ile düşman işgaline son veren 
tek şehir olması itibariyle de Millî 
Mücadele’nin en önemli halkasıdır.

Balıkesir, tarihi ve 
kültürel varlıkları, 
turizm, sanayi, ticaret, 
tarım potansiyeli, doğal 
kaynakları, yaşam 
tarzı ve gelenekleri 
ile tanınan illerden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor musunuz? 
Bu konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
Balıkesir her şeyden önce tarım ve 
hayvancılık şehridir. İddialı bir cümle 
olmakla birlikte, çay bitkisi dışında 
bütün tarım ürünlerinin İlimizin fark-
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lı bölgelerinde yetiştirilebildiğini be-
lirtmek istiyorum. Coğrafya, iklim ve 
yüzey şekilleri olarak körfez, kuzey ve 
iç bölge olarak kendi içinde üç farklı 
özelliğe sahip bölgeden oluşan Balı-
kesir’de tarımsal üretim şekilleri de 
buna göre farklılıklar göstermekte-
dir. İlimizde zeytin, zeytinyağı, pirinç, 
mısır, bazı sebze türleri başta olmak 
üzere pek çok ürünün modern koşul-
larda tarımı yapılmaktadır.

Balıkesir hayvancılık alanında ise 
potansiyel ve üretim miktarı olarak 

ülkemizin ilk sıralarında bulunmak-
tadır. Kırmızı et, süt ve süt ürünleri 
ile kümes hayvanları üretiminde ko-
numunu giderek yükseltmektedir.

Doğal kaynaklar yönünden büyük 
bir yer altı zenginliğine sahip Balıke-
sir’de yeni maden sahalarının üreti-
me açılmasıyla ilgili süreçler devam 
etmektedir. Altın, gümüş, bor, kur-
şun, çinko başlıca maden türleridir.

Sanayi alanında son yıllarda İl’de 
adeta bir atılım dönemine girildiğini 
ifade etmek gerekmektedir. Balıke-

sir’de faal durumda 5 Organize Sa-
nayi Bölgesi bulunmakta, 3’ünün ise 
kuruluş işlemleri devam etmektedir. 
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 
son iki yıl içerisinde hemen yanında 
bulunan Balıkesir ll. Organize Sanayi 
Bölgesini bünyesine dahil etmiş, üç 
etap halindeki genişleme çalışmala-
rını da hızla sürdürmektedir. Ayrıca 
OSB alanı içerisinde Gümrük Mü-
dürlüğü açılarak sanayicilerimize 
gümrük işlemleri açısından büyük 
bir kolaylık sağlanmıştır. Şu anda 
OSB alanı içerisindeki ilave arıtma 
tesisimiz ve yeni jandarma karakol 
binamızın yapımı devam etmekte-
dir. Önümüzdeki iki yıllık dönemde 
Balıkesir OSB’nin bütün genişleme 
çalışmalarını tamamlayacağı ve is-
tihdam sayısını 30.000’in üzerine 
taşıyacağını öngörüyoruz.

Bu genel değerlendirmeler çerçe-
vesinde İlimizde tarım, hayvancılık, 
sanayi ve madencilik sektörlerin-
de gelişme düzeyinin oldukça iyi 
seviyede bulunduğu, bu alanlarda 
altyapı eksikliği bulunmadığı, özel 
sektörün kendi işleyişi içerisinde 
bütün bu alanlarda hızlı bir gelişme 
sürecinin devam etmekte olduğu 
görülmektedir. Tarım ve hayvancılık 
alanındaki gerek üretici birlikleri ve 
kooperatiflerin işleyişleri, gerekse 
modern tekniklerin uygulanması sa-
yesinde sektörlerin güçlü bir model 
oluşturduğunu belirtmek istiyorum. 
Bununla bağlantılı olarak pek çok 
yenilikçi uygulama İlimizde hayat 
buluyor. Tarım alanında yeni ürün 
türleri, üretim yöntemleri deneniyor. 
Hayvancılıkta Balıkesir’in adeta mar-
ka değerinin oluştuğunu düşünüyo-
rum. Coğrafi işarete sahip “Balıkesir 
Kuzusu” artık Türkiye’de aranılan bir 
ürün haline gelmiş durumda.

Aynı gelişim ivmesinin sanayi ve ma-
dencilik alanında da kendini göster-
diğini söylemek istiyorum. Özellikle 
İstanbul-İzmir Otoyolunun İlimiz 
sınırlarından geçmesi, yine Çanak-
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kale 18 Mart Köprüsünün Avrupa’yı 
Ege’ye İlimiz üzerinden bağlaması 
yönüyle Balıkesir bir kavşak noktası 
haline gelmiş durumdadır. İstanbul, 
Bursa, İzmir üçgeninin ortasında 
bir konuma sahip olan İlimizin bü-
tün sektörler için uygun bir yatırım 
alanı oluşturduğu muhakkaktır. Aynı 
zamanda İl merkezi ve Edremit İl-
çemizde bulunan havalimanları ile 
Bandırma Limanımız ulaşım ve nak-
liye imkanları bakımından büyük fır-
satlar sunmaktadır.

Balıkesir bu dinamik sektörlerin 
yanında güçlü bir turizm potansi-
yeline de sahiptir. 300 kilometreyi 
bulan sahil şeridi, Ege ve Marmara 
Denizindeki adaları, geniş orman-
ları, tabiat alanları ve milli parkla-
rıyla çok çeşitli doğal güzelliklerin 
süslediği bir coğrafya, Balıkesir’in 
en güçlü yönlerinden birini oluştur-
maktadır. Bu doğal mirasın yanında 
zengin kültür hazinelerine de sahip 
olan İlimizde arkeolojik alanlar, tes-
cilli tarihi yapılar ve somut olmayan 
kültürel miras zenginliği yüksek se-
viyededir.

Bütün bu geniş kapasiteye rağmen 
Balıkesir’in turizm yönüyle yete-
rince ön plana çıkan bir İl olmadı-
ğını görüyoruz. Şimdiye kadar sahil 
bandında bulunan yazlık konutların 
oluşturduğu, yaz nüfusu artışının 
yaşandığı bir İl konumundadır. Ta-
nınırlık, bilinirlik açısından da eksik-
likleri bulunan Balıkesir’in güçlü po-
tansiyelinin harekete geçirilebilmesi 
amacıyla Valiliğimizin öncülüğünde 
kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. 
Balıkesir’in bir turizm şehri olarak 
geliştirilmesi, bu alandaki seçenek-
lerin çoğaltılması, altyapı ve tesis 
ihtiyaçlarının karşılanması, tanıtım 
faaliyetlerinin doğru bir zeminde 
yürütülebilmesi için yerel yönetim-
ler, kamu kuruluşları, meslek oda-
ları ve turizm sektörüyle birlikte 
hareket edilerek Balıkesir’i turizm 
alanında daha iyi bir düzeye taşı-

mayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
“Marka Şehir Balıkesir, Gastronomi 
Şehri Balıkesir, Somut Olmayan Kül-
türel Miras Araştırmaları, İda-Mad-
ra Jeoparkı, Aeneas Kültür Rotası, 
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi, 
Spor Turizminin Geliştirilmesi” baş-
ta olmak üzere pek çok çalışma yü-
rütüyoruz. 

Balıkesir ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. 
Yıldönümünde ilinizi 
nerede görmek 
istiyorsunuz? Bununla ilgili 
bir yol haritanız var mı?
Balıkesir İlinin ileriye yönelik vizyo-
nunun; doğal özelliklerini koruyarak 
çevre duyarlılığı içerisinde tarım, 
hayvancılık, sanayi ve madencilik 
çalışmalarını bir arada sürdürebilen, 
turizm sektöründe büyüyen, bütün 
bunları yaparken koruma-kullanma 
dengesi içerisinde kalarak sürdürü-
lebilir, çok yönlü kalkınma hedefini 

gerçekleştirmek olarak görüyorum. 
İlimizin bu amaca ulaşma nokta-
sındaki avantajları, coğrafi alanının 
genişliği, konumu ve doğal değerle-
rine sahip çıkmasıdır. Şu anda uygu-
lamakta olduğumuz projelerimizi, 
ilgili kurum ve kuruluşlarımızla bir-
likte yürüttüğümüz çalışmalarımızı 
bu vizyona göre planlıyoruz. 

Böylesine çok yönlü potansiyele 
sahip olan bir İl’de eğitim düzeyi ve 
kalitesinin de yüksek olması gerekir. 
Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi olarak eği-
tim veren iki üniversitenin bulun-
duğu şehrimizde en önemli hedef-
lerimizden biri de eğitim alanındaki 
kapasiteyi güçlendirmektir.

Balıkesir ilinde başlamış 
olan ve özellikle önem 
verdiğiniz proje ya 
da projeler var mı? 
Bahsedebilir misiniz?
Balıkesir’de Valiliğimizin koordinas-
yonu altında çok sayıda proje ve 
çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma-
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lara başlamadan önce gerçekçi bir 
araştırmayla mevcut durumu ve 
ihtiyaçları ortaya koyuyoruz, sorun-
ları tespit ediyoruz. Katılımcı ve çok 
yönlü bir yönetim anlayışıyla bü-
tün iletişim kanallarını açık tutarak 
sonuç odaklı bir çalışma yöntemini 
hayata geçiriyoruz. İlin ihtiyaçlarının 
ve sorunlarının belirlenmesi konu-
suna özel önem veriyoruz. Uygula-
yacağımız projelerin, başlatacağı-
mız çalışmaların mutlaka bir analize 
dayanması, net olarak hedeflerinin 
belirlenmesi ilkelerini vazgeçilmez 
olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz 

bütün çalışmalarda başta Büyükşe-
hir Belediyemiz olmak üzere kayma-
kamlıklarımız, yerel yönetimler, üni-
versiteler, kamu kuruluşları, meslek 
odaları, sivil toplum kuruluşları ve 
ilgili sektörlerin temsilcileriyle bir-
likte hareket ediyoruz. 

Projeli çalışmalarımızın başında 
eğitim alanında uyguladığımız “Ba-
şarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi” 
(BİGEP) yer almaktadır. İlk ve orta 
dereceli okullarımızda akademik 
başarıyı, proje tabanlı çalışmaları 
ve yenilikçi eğitim ortamlarını artır-

mayı hedefleyen, motivasyonu yük-
seltmek ve eğitim ortamlarındaki 
dinamizmi güçlendirmek hedefiyle 
uygulanan proje sayesinde İlimizde 
güçlü bir eğitim rüzgarı esmektedir.

Heyecanla uyguladığımız bir başka 
proje çalışması ise “Umuda Kapı 
Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” 
adını verdiğimiz Uyuşturucuyla Mü-
cadele projesidir. Madde bağımlılı-
ğına esir düşmüş genç insanlarımı-
za tedavi, rehabilitasyon, topluma 
uyum ve istihdam fırsatı sunan bu 
proje Balıkesir’de iki merkezde, 15 
uzman personelle büyük bir hassa-
siyetle uygulanmaktadır. Projeye şu 
ana kadar 493 başvuru yapılmıştır.

Bunların yanı sıra toplumumuzdaki 
dezavantajlı kesimlerin daha kap-
samlı şekilde kucaklanması, ilgili 
bütün kurumlarımızın bu insanları-
mıza yoğunlaşması, bunun İlin ta-
mamında koordinasyon içerisinde 
yürütülmesi amacıyla hayata geçir-
diğimiz “Sosyal ve Kültürel Bütün-
leşme Projesi” ile tarım ve hayvan-
cılık alanındaki yenilikçi çalışmalar, 
roman vatandaşlarımızın hayat şart-
larının iyileştirilmesi, İlimizdeki do-
ğal alanların turizme kazandırılması 
gibi sosyal ve ekonomik içerikli çok 
sayıda çalışma sürdürülmektedir.


