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İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

Yeni bir Güney Marmara Dergi’den Merhaba,

Bu ay dergimizde bölgemizde belki de ilk defa konuşulan 
ve gündeme getirilen bir konuyu sayfalarımıza taşıdık: 
İstanbul’daki sanayinin desantralizasyonu (taşınması). Bu 
konuyu önümüzdeki süreçte bölgemizi ilgilendiren önemli 
bir olgu olarak değerlendiriyoruz.

Özellikle bölgemizin büyük ulaşım ve lojistik merkezlerine 
olan yakınlığı, hatta üzerinde olması, bunun yanında merkezi 
hükümetin yatırım planına aldığı Kocaeli-Gebze- İzmir 
Otoyolunun bölgemizden geçmesi ve Çanakkale Boğazına 
yapılacak köprünün projelendirilmesi, Güney Marmara’nın 
gelecekte ciddi bir yatırım merkezi olacağının sinyallerini 
veriyor.

Ancak her zaman ve her yerde söylediğimiz gibi, Ajans 
olarak yatırımcılara “her şartta gel” demiyoruz. Çünkü böl-
gemizin tarım ve turizm potansiyeli, çevre değerleri ve doğal 
kaynaklarıyla birlikte kalkınmasının bölgenin dokusuna daha 
uygun olacağı kanaatindeyiz. Sayfalarımızda İstanbul’un 
desantralizasyonu olarak yer verdiğimiz bu konun özellikle 
bölgemizdeki mevcut OSB’ler kanalıyla yürütülmesi ve 
yeni kümelenme alanlarının oluşturulmasıyla ilerlemesini 
savunuyoruz.

Diğer yandan Ajansımız, geçtiğimiz ay yayınlanan Teknik 
Destek Programına ek olarak bu ay bir başka destek meka-
nizması Doğrudan Faaliyet Desteği Programımız için başvuru 
almaya başladı. Programla ilgili detayları sayfalarımızda 
bulabileceksiniz.

Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da biten destek programla-
rımızdan haberlere dergimizde yer vermeye özen gösterdik. 
2010 yılında çıktığımız Mali Destek Programı’yla destek-

lediğimiz projelerin 
tamamını sonuçlan-
dırmış bulunuyoruz. 
Bölgemizin kalkınması 
için her sektörden 
proje kabul ettiğimiz 
program sonucunda 
desteklediğimiz 55 
projenin tamamı 
sonuçlandı. Artık her 
hafta bölgemizin çeşitli 
ilçelerinde projelerin 
tamamlanma törenleri-
ne gururla katıldığımız 
bir dönemdeyiz. Güney 
Marmara Derginin her sayısında yer vermeye çalıştığımız 
projelerimizin haberlerine önümüzdeki dönemde ağırlık 
vererek devam edeceğiz.

Dergimizde son olarak geride bıraktığımız günlerde Balıkesir 
ve Çanakkale’de düzenlediğimiz Rüzgar Enerjisi Bilgilendirme 
toplantılarına kısaca yer verdik. Türkiye’nin rüzgâr başkenti 
olan bölgemizde rüzgâr enerjisiyle ilgili bu toplantıların ay-
rıntılarına önümüzdeki ayki sayımızda yer vereceğiz. Böylece 
bilgilendirme toplantılarıyla gündemimize aldığımız rüzgâr 
enerjisi dosyasını daha da genişletmeyi planlıyoruz.

Bu dosyalarımızın yanında yine çeşitli haberler ve bölgemiz-
de öne çıkan başlıklarla okumaktan keyif alacağınız bir dergi 
hazırladığımıza inanıyorum. Bir sonraki sayıda bölgemiz adı-
na çok daha güzel dosyalarla birlikte olmayı umut ederek, 
saygılar sunuyorum.

Mustafa GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

2012 yılı Doğrudan Faaliyet 
Desteği Programı açıklandı
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2012 yılı Doğrudan Faaliyet 
Desteği Programı açıklandı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan 
TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gü-
cünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya 
ivme kazandıracak fizibilite çalışmala-
rının ve belirlenen öncelikler doğrul-
tusunda kritik öneme sahip araştırma 
ve planlama çalışmalarının gerçekleş-
tirilmesini sağlamak amacıyla Doğru-
dan Faaliyet Desteği (DFD) Programını 
yayınladı. Ajansın 2012 Yılı Doğrudan 
Faaliyet Desteği Programı için ayırdığı 
toplam kaynak miktarı 200 bin TL. Ajans 
program kapsamından başvuracak 
projelere ise en fazla 50 bin TL destek 
olabilecek.

Programın öncelikleri
Doğrudan Faaliyet Desteği, bölgenin 
yenilikçilik, girişimcilik ve ekonomik 
kapasitesini geliştirmeye yönelik plan-
lanan çalışmaların yapılacak ön hazırlık 
aşamalarını doğrudan finanse ederek, 
yapılacak faaliyetlerin gerçekleşmesini 
hızlandırmak amacıyla kullanılan bir 
destek türüdür. GMKA bölgenin öncelik-

lerine göre 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet 
Desteği programının başvurularının 
aşağıda belirtilen önceliklerden en az 
birinin kapsamına girmesi gerekiyor:

• Bölgenin kümelenme potansiyelinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar,
 
• Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin 
azaltılmasına yönelik araştırma çalış-
maları,
• Bölgenin istihdam, yenilikçilik ve 
girişimcilik kapasitesini geliştirmeye 
yönelik yapıların kurulması amacıyla 
yapılacak fizibilite ve benzeri ön araş-
tırmalar,

• Yenilenebilir enerji ve temiz üre-
tim ile ilgili araştırma çalışmaları,

• Bölgenin yatırım ve iş ortamının 
iyileştirilmesine yönelik sosyo-
ekonomik ve sektörel araştırma 
çalışmaları,

• Bölgenin öne çıkan sektörleri bazın-
da stratejik planlama çalışmaları.

Son başvuru tarihi 
30 Kasım 2012
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 
destek sağlanan faaliyetlerin uygulama 
süresi en fazla 3 aydır. Bunun yanında 
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için 
son başvuru tarihi de 30 Kasım 2012 
olarak belirtilmiştir.

GMKA’nın 2012 Doğrudan Faaliyet Desteğine ilişkin uygun başvuru sahipleri; TR22 Düzey 2 Bölgesi’ni kapsayan Balı-
kesir ve Çanakkale’de kayıtlı olan (veya merkezleri ya da yasal şubeleri bu iki ilden birinde bulunan)
• Valilikler, 
• Kaymakamlıklar, 
• İl, İlçe ve Bölge Müdürlükleri, 
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Mahalli İdare Birlikleri), 
• Üniversiteler ve Üniversitelere bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar, Sendikalar, Konfederasyonlar vb.), 
• Organize Sanayi Bölgeleri,
• Küçük Sanayi Siteleri,
• Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, 
• Birlikler ve Kooperatifler, 
• Yukarıda Sayılan Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu İşletmelerdir.

Başvurular 
Nereye ve  Nasıl Yapılacak?

Başvuru sahiplerinin, faaliyet teklifi 
başvurularını http://pyb.gmka.org.

tr adresinden erişilebilecekleri Çevri-
miçi Başvuru Sistemi aracılığıyla yap-
maları gerekmektedir. Detaylı bilgiye 

GMKA’nın www.gmka.org.tr adresindeki 
internet sitesinden ulaşılabilir.

Uygun başvuru sahipleri



Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa 
ve basit şekilde düzenlenmiş, acil ve 
stratejik nitelikli faaliyetleri destekle-
mek üzere tasarlanmış bir destek türü 
olan Doğrudan Faaliyet Desteği, geçen 
yıla nazaran birtakım yeniliklerle birlik-
te Haziran ayı itibariyle yayınlandı. 
Başvuru sahiplerini ilgilendiren en 
önemli yenilik, faaliyet tekliflerinin 
çevrimiçi (online) başvuru sistemi ara-
cılığıyla GMKA’ya ulaştırılacak olması. 
2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı kapsamında başvuru formu 
ve ilgili diğer belgelerin Ajansa elden, 
taahhütlü posta veya kargo ile ulaştı-
rılması gerekirken; 2012 yılı itibariyle 
başvuru sahiplerinin faaliyet teklifi 
başvurularını Ajansın internet sitesin-
den erişebilecekleri Çevrimiçi Başvuru 
Sistemi aracılığıyla yapmaları gerekiyor. 
Çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla 
doldurulan başvuru formu, bütçe, man-
tıksal çerçeve, özgeçmişler ile sisteme 
yüklenen destekleyici belgelerin; sistem 
aracılığıyla çıktısının alınması ve son 
başvuru tarihine kadar Ajansa ulaştırıl-
mış olması oldukça önemli. 

2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programına ilişkin diğer bir yenilik ise 
hizmet satın alımının söz konusu oldu-
ğu faaliyet teklifleri ile ilgili. Doğrudan 
Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi kap-
samında sunulmakta olan teklif formatı 
doğrultusunda, 10.000 TL’nin üzerin-
deki her bir hizmet satın alımı için 
üç farklı tedarikçiden alınmış teklifin 

başvurunun bir parçası olarak Ajansa 
ulaştırılması gerekiyor. 

Faaliyet tekliflerinin değerlen-
dirilmesi ile ilgili birtakım 

avantajlı durumların 
öngörülmüş olması, 
2012 Yılı Doğru-

dan Faaliyet Desteği 
Programına ilişkin yeni 

bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
yıl eş finansman katkısı içeren faaliyet 
teklifleri ile Ajans faaliyetlerine katkı 
sağlayan ve TR22 Güney Marmara 
Bölge Planı kapsamında ele alınan stra-
tejik amaç ve hedeflerle ilgili bölgesel 

(Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan 
TR22 Düzey 2 Bölgesi’ne yönelik) nitelik 
taşıyan faaliyet teklifleri diğer tekliflere 
nazaran avantajlı durumda olacak. Bu 
avantajlı durum nedeniyle bahsi geçen 
özellikteki faaliyet tekliflerinin ilave 
puanlar alarak diğer faaliyet tekliflerine 
nazaran daha yüksek değerlendirme 
puanına ulaşması mümkün olabilecek.

Faaliyet Tekliflerinin TR22 Düzey 2 
Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü 
açısından önemli fırsatlardan yararla-
nılmasına; bölge ekonomisine yönelik 
tehdit ve risklerin önlenmesine dönük 
acil tedbirlerin alınmasına; kritik 
öneme sahip araştırma çalışmalarının 
yapılmasına; bölgenin girişimcilik ve 
yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye 
yönelik kuruluşların kurulmasına yö-
nelik fizibilite benzeri ön çalışmaların 
yapılmasına veya büyük hacimli yatırım 
kararlarına kısa vadede etki edilmesi 
ve yönlendirilmesine katkı sağlamasına 
yönelik faaliyet alanlarından en az biri 
kapsamında yer almasının gerektiği 
Başvuru Sahipleri tarafından unutul-
mamalıdır. Özellikle Başvuru Rehberi 
kapsamında belirtilen öncelikli faaliyet 
konularından en az biri ile örtüşen 
tekliflerin Ajansa sunulması gerekmek-
tedir.   
  
Başvuru Rehberi ve eklerinin detay-
lı bir şekilde incelenmesi, Faaliyet 
Teklifinin TR22 Güney Marmara Bölge 
Planı kapsamında ele alınan stratejik 
amaç ve hedefler ile ilişkilendirilmesi 
ve Başvuru Formu kapsamında yer alan 
sorular aracılığıyla gerçekleştirilmesi 
planlanan faaliyetin detaylandırılma-
sı, Başvuru Sahiplerini bir adım öteye 
taşıyacaktır. Son başvuru tarihi olarak 
30 Kasım 2012 tarihi belirlenmiş olsa 
da destek kararları neticesinde program 
için ayrılmış destek bütçesinin başarılı 
tekliflere tahsis edilmesinden sonra 
başvuru kabulüne son verilecektir. Bu 
nedenle Başvuru Sahiplerinin teklifle-
rini sunmak için son başvuru tarihini 
beklemeden ivedilikle başvurularını 
yapmaları önem arz etmektedir.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına 
Başvurmak İsteyenleri Hangi Değişiklikler Bekliyor? 

Uzman GörüşüUzman Görüşü

Petek EĞERCİ COŞKUN
Program Yönetimi Birimi Uzmanı
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İstanbul Sanayisinin yeni alternatifi: 

Güney Marmara
Güney Marmara Bölgesi, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük sanayi merkezleri 
arasında bulunmasıyla yeni fırsatlar barındırıyor. Büyük sanayi merkezlerinin; hızlı 
nüfus artışı ve çarpık kentleşme gibi nedenlerle yoğun bir baskıya maruz kalması; 
coğrafi konumu, merkezlere yakınlığı ve sahip olduğu gelişme potansiyelleriyle 
Güney Marmara’yı bu merkezlere en iyi alternatif yapıyor.



Merkezlerin sürekli olarak büyümesi 
ve bu durumun bölge içi ve bölgeler 
arasında gittikçe büyüyen nüfus ve 
sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarına 
neden olması, aşırı büyüyen merkez-
lerin doğal ve ekonomik kaynaklara 
dayalı olan sürdürülebilir kalkınmasını 
tehlikeye sokmaktadır. Bu tehlikelere 
sahne olan İstanbul Metropolünün 
mevcut durumuna çözüm stratejisi 
oluşturmak adına yapılan tartışma-
lardan biri de İstanbul Sanayisinin Yer 
Değiştirmesi üzerinedir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandır-
masına göre TR22 Düzey 2 Bölgesi 
olarak isimlendirilen Güney Mar-
mara Bölgesi, Türkiye’nin batısında, 
Marmara Bölgesinde konumlanmış, 
batısında Ege, kuzeyinde ise Marma-

ra Deniziyle çevrelenmiştir. Bölgenin 
Balıkesir ilini kapsayan doğu kesimi, 
İstanbul ile İzmir arasında kalmakta, 
bu kesim aynı zamanda Bursa iliyle 
komşu bulunmaktadır. Bölgenin batı-
sında yer alan Çanakkale ili, Çanakka-
le Boğazı ile Gelibolu Yarımadasını da 
kapsamaktadır. 

Güney Marmara Türkiye’nin önemli 
ulaşım noktalarının merkezinde yer 
almaktadır. Bölgeye erişim büyük 
oranda karayolu ile sağlanmakta, 
ayrıca İstanbul’dan Bandırma’ya deniz 
otobüsleri ile de bölgeye ulaşılmaktır. 
Balıkesir’in Bandırma ilçesi, liman-
larından yapılan yük taşımacılığıyla 
geçmişten günümüze öne çıkmış, var 
olan limanları aracılığıyla İstanbul ve 
kuzey Marmara’daki limanlarla etkile-
şim halindedir. 

Balıkesir, aynı zamanda, Ankara’yı 
İzmir’e bağlayan demiryolu güzergâhı 
üzerinde yer almaktadır ve bu 
güzergâhın Bandırma’ya kadar uzanan 
bir bağlantısı bulunmaktadır. Çanak-
kale ilinde ise demiryolu hattı bulun-
mamaktadır. Çanakkale ve Balıkesir’e 
Ankara ve İstanbul’dan havayolu ile 
erişmek mümkündür. 

Güney Marmara Bölgesi için en fazla 
önem arz eden ve bölgeyi mekânsal 
olarak önemli ölçüde etkilemesi 
beklenen iki proje ise 2015 sonunda 
tamamlanması planlanan Gebze-Or-
hangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu 
ve ileri dönemlerde tamamlanması 
öngörülen Çanakkale Boğazı geçişli 

Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-İzmir 
Otoyolu projeleridir (Harita-1). 
Ayrıca, 2013 yılına kadar tamam-
lanması planlanan Balıkesir Gökköy 
Lojistik Köy Projesiyle, TCDD’nin yük 
taşıma kapasitesi geliştirilmekte, 
karayolu ve demiryolu ulaşım modla-
rını etkili bir şekilde eklemlenmesine 
imkân sağlayacak şekilde, lojistik 
hizmetlerin bir merkezde verilmesi 
öngörülmektedir.

Bölge, İstanbul, İzmir ve Bursa met-
ropollerine yakın ve erişilebilir bir ko-
numda olup bölge içi yerleşme yapısı 
çoklu orta büyüklükte kent merkezi 
şeklindedir. Bölgenin en önemli kent-
leri, Balıkesir, Çanakkale, Bandırma ve 
Edremit’tir. 

Bandırma, TCDD ve BAGFAŞ limanları 
ile demiryolu bağlantısının sağladı-
ğı avantaj ve büyük ölçekli sanayi 
tesisleriyle bölgenin sanayi merke-
zi, Edremit ise yakın çevresindeki 
yerleşmelerle birlikte turizm merkezi 
durumundadır. Bandırma Bölgenin 
sanayi merkezi konumundayken Edre-
mit ise turizmde öne çıkan kent olarak 
görülmektedir.  Sanayide diğer ilçele-
re oranla daha çok gelişme gösteren 
Balıkesir (Merkez) ve ilçeleri Susurluk, 
Bandırma ile birlikte Çanakkale’nin 
ilçeleri Biga ve Çan Bölgenin özel-
likle kuzeyinde uzanan sanayi aksını 
oluşturmaktadır. Edremit Körfezi’nde 
yer alan Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve 
Ayvacık ise ağırlıklı olarak daha geliş-
miş bir ilçe olan Edremit ile etkileşim 
içindedir. 

Güney Marmara Bölgesi 
için en fazla önem arz eden 
ve bölgeyi mekânsal olarak 
önemli ölçüde etkilemesi 
beklenen iki proje:Gebze-
Orhangazi-Bursa Balıkesir-
İzmir Otoyolu ve  Çanakkale 
Boğazı geçişli Tekirdağ-
Çanakkale-Balıkesir-İzmir 
Otoyolu projeleridir. 
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Tarım ve turizm alanları 
sanayi için uygun değil
Hâlihazırda öne çıkan sektörler olan 
tarım ve turizmin plan döneminde 
önemlerini koruyacağı tahmin edilmek-
tedir.  Ekonomisinde tarımın önemli 
yer tuttuğu bölgede, arazi varlığının 
yaklaşık üçte birini tarım toprakları 
oluşturmaktadır. Verimli tarım toprak-
larının niteliklerinin korunması, tarım 
dışı kullanımların olumsuz çevresel 
etkilerinin kontrol altında tutulması 
önem taşımaktadır. Bu bakımdan 1.de-
recede tarım toprağı olan bölgenin iç 
kesimleri desantralizayon için uygun 
bir alan olarak görülmemektedir.

Bölgenin zengin doğal ve kültürel var-
lıkları, turizmin de bölgenin farklı yöre-
lerinde gelişmesine imkân sağlamıştır. 
Ağırlıklı olarak kıyı turizmine bağlı 
olarak ¬Ayvalık, Edremit, Burhaniye, 
Gömeç, Kapıdağ Yarımadası, Gökçeada 
ve Bozcada ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca Kaz Dağları, Alaçam Dağları ve 
Manyas Kuş Cenneti gibi doğa turiz-
mi alanları ile Gelibolu Yarımadası ve 
Troya yüksek tarihi değerleriyle bölge 
için önem taşımaktadır. Bu bölgeler 
desantralizayon için uygunsuz alanlar 
olmakla beraber bu alanların çoğunun 
sit alanı olması ve koruma amaçlı imar 
planlarının bulunması sanayinin buraya 
taşınmasını engelleyecektir.

Güney Marmara’nın coğrafi 
konumu büyük bir avantaj
Bölgenin İstanbul, Bursa ve İzmir gibi 
büyük sanayi merkezleri arasında bu-
lunması yeni fırsatlar oluşturmaktadır. 
Büyük sanayi merkezleri; hızlı nüfus ar-
tışı ve çarpık kentleşme gibi nedenlerle 
yoğun bir baskıya maruz kalmaktadır. 
TR22 Düzey 2 Bölgesi, coğrafi konumu, 
merkezlere yakınlığı ve sahip olduğu 
gelişme potansiyelleri bakımından aşırı 
büyüyen bu merkezlere alternatif oluş-
turmaktadır. Diğer taraftan Bölgenin 
metropollerden kaçmak isteyen ağır 
sanayinin yer arama baskısı altında 
olması doğal, tarihi, kültürel mirası 
için bir tehdittir. Bu tehdidin ekolojik 
kalkınma, istihdam ve refah anlamında 
dengelenmesi gerekmektedir. 

Bozcaada

Çanakkale

Verimli tarım 
topraklarının niteliklerinin 
korunması ve tarım dışı 
kullanımların olumsuz 
çevresel etkilerinin kontrol 
altında tutulabilmesi için 
1.derecede tarım toprağı 
olan bölgenin iç kesimleri 
desantralizayon için 
uygun değildir.Ayvalık



Bölgede sanayi mevcut durumda çok 
güçlü bir yapı göstermemekle birlikte, 
bazı kentlerde gelişmiş durumdadır. 
Sanayide en gelişmiş ilçeler Balıke-
sir (Merkez), Bandırma, Biga, Çan 
ve Susurluk’tur. Bölgede Balıkesir 
merkezde iki, Bandırma, Çanakkale ve 
Biga’da birer adet olmak üzere faali-
yette olan beş adet;  bunun yanı sıra 
Bölgede henüz faaliyete geçmemiş 
olan Gönen Deri OSB’si ile Burhaniye 
Zeytincilik OSB mevcuttur. Ayrıca, Çan 
ilçesi seramik sanayiinde, Edremit, 
Ayvalık ve Burhaniye ise zeytin ve zey-
tinyağı üretiminde ön plana çıkmak-
tadır. Maden yatakları bölge geneline 
yayılmış durumdadır. Ancak madenci-
liğin en fazla yapıldığı ilçeler Bigadiç, 
Dursunbey ve Sındırgı’dır. 

Sanayinin halihazırda Bandırma-Biga-
Çan-Çanakkale aksı ile daha zayıf 
düzeyde Susurluk-Balıkesir-Edremit 
akslarında geliştiği, ancak bu geliş-
menin asıl olarak Bandırma-Susur-
luk-Balıkesir yayından Bursa yönünde 
kuvvetli olduğu izlenmektedir. 

Bursa üzerinden Gebze-İstanbul yönlü 
otoyol projesi ile Gökköy Lojistik Köyü 
projelerinin tamamlanmasıyla, izleyen 
plan dönemlerinde Bandırma-Susur-
luk-Balıkesir yayında gelişme eğilimini 
artıracağı öngörülmektedir. 

Çanakkale üzerinden Trakya bağ-
lantısını gerçekleştirmesi planlanan 
otoyol projesinin ise, yine uzun 
vadede Balıkesir’deki gelişmeyi daha 
da güçlendirmesi, Çanakkale’de ise 
gelişmeyi tetiklemesi beklenmektedir. 
Bu çerçevede, Biga ve Çan ile turizm 
gelişmesi de önerilen Çanakkale kenti 
ve Edremit Körfezinde sanayiye bağlı 
gelişmenin daha düşük düzeyde ger-
çekleşmesi öngörülmektedir.
Sanayi gelişme akslarında, sanayi 
tesislerinin dağınık, gelişigüzel, bir şe-
kilde etkin ve sürdürülebilir olmayan 
bir yapıda yer seçmeleri yerine, geliş-
menin altyapı sorunları bulunmayan 
alanlara yönlendirilmesi, bu kapsamda 
yatırımların doluluk oranları halen 
düşük olan OSB’lere yönlendirilmesi 
politikası güdülmektedir.

Çevreye uyumlu ve 
verimli bir sanayi
Bölgede önemli doğal ve kültürel ko-
ruma alanları bulunmaktadır. Bunla-
rın başlıcaları Kaz Dağları Milli Parkı, 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 
ve Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’dır. 
Bunun yanında 1990’lı yıllardan başla-
yarak Balıkesir ve Çanakkale illerinde 
il düzeyinde veya bazı yörelerde çevre 
düzeni planı gibi planlama çalışma-
larıyla, tarım arazileri de dahil olmak 
üzere, doğal ve kültürel kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı sağlanmaya 
çalışılmıştır. Aynı şekilde ekonomik ve 
sosyal gelişmelerin çevresel etkileri 
göz önünde bulundurularak, doğal kay-
nakların niteliğinin korunmasına özen 
gösterilmektedir.

Desantralizasyonla insan kaynaklarını 
verimsizleştiren, yatırımları duplike 
eden, hammadde ve pazardan uzakla-
şan, rekabet gücünü kaybeden, kente 
uyumlu ve çevreci olmayan bir politika, 
plan gerçekçi olamaz. Önemli olan 
kente, dolayısıyla çevreye uyumlu ve 

Balıkesir (Merkez), 
Susurluk, Bandırma, Biga 
ve Çan ilçeleri ise gerek 
ulaşım kolaylığı gerekse 
hâlihazırda var olan 
sanayileşmeden dolayı 
desantralizayon için en 
uygun merkezlerdir.
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verimli bir sanayi ve onun gereklerini 
sağlayacak olan kentsel altyapıdır.

Bu açıdan bakıldığında doğaya duyarlı 
gelişim alanları olan Edremit Körfezi ve 
Kapıdağ Yarımadası desantralizasyon 
için uygun değildir. Aynı şekilde verimli 
tarım toprakları ve sit alanları olan iç 
bölgelerin de hem nitelikleri hem de 
ulaşım modlarına uzaklığı bakımından 
İstanbul’la ilişkisi zayıftır. Balıkesir 
(Merkez), Susurluk, Bandırma, Biga ve 
Çan ilçeleri ise gerek ulaşım kolaylığı 
gerekse hâlihazırda var olan sanayileş-
meden dolayı desantralizayon için en 
uygun merkezlerdir.

Desantralizasyon için 
en güzel alternatif
Güney Marmara Bölgesi’nin coğrafi 
konumu, büyük sanayi merkezlerine 

yakınlığı ve sahip olduğu gelişme po-
tansiyelleri bakımından aşırı büyüyen 
merkezlere en güzel alternatif du-
rumundadır. Ancak doğal, tarihi ve 
kültürel yönden önemli kaynaklara 
sahip olan Bölgenin metropollerden 
uzaklaşmak isteyen ağır sanayinin yer 
arama baskısı altında olması da başka 
bir açıdan tehdit oluşturmaktadır. 
Bu tehdidin fırsata dönüştürülebilmesi 
için önemli doğal kaynaklara, verimli 
topraklara ve turizm potansiyeline sa-
hip olan Güney Marmara’da; mekânsal 
gelişim, istihdam ve sürdürülebilir kal-
kınma konularında kontrol noktalarının 
oluşturulması gerekmektedir.

2010- 2013 Güney Marmara Böl-
ge Planı’nda Mekansal Gelişim 
Şeması’nda Bölgenin hangi alanları-
nın ne tür işlevler için uygun olduğu 
gösterilmiştir. Bu doğrultuda Güney 
Marmara Bölgesi’nin kuzeyi sanayi, 
güneydoğusu madencilik alanları için 
uygun iken bölge genelinde tarımsal 
topraklar söz konusudur. Bölgenin me-
kansal gelişmesinin bu yönde devam 
ettiğini düşünecek olursak İstanbul’dan 
taşınması gündemde olan sanayi için 
Bölgemizde Balıkesir Merkez, Bandır-
ma, Biga, Çan uygun mekanlardandır. 
(Harita-2)

OSB’ler en uygun 
desantralizasyon alanları
OSB’lerin sağladığı dışsallık ve maliyet 

avantajları doğrultusunda taşınması 
düşünülen sanayi için bu merkezlerin 
öncelikli alanlar olarak dikkate alın-
ması gerekmektedir. Ayrıca içerisinde 
OSB’lere yönelik teşviklerinde olduğu 
bilinen son Teşvik Sistemi de dikkate 
alındığında Ajans olarak ulusal politi-
kalarla uyumlu bir şekilde söz konusu 
taşınmanın Bölgemizdeki OSB’lere 
doğru olmasını tercih etmekteyiz. 

İstanbul Sanayisinin Bölgemize taşın-
ması hususunda göz önünde bulundu-
rulması önem arz eden diğer bir unsur 
ise ulaşım ve lojistik yapısıdır.(Harita 1)

Bölge İstanbul, Bursa ve İzmir gibi üç 
büyük sanayi merkezine yakın ol-
masının sağladığı avantaj ile birlikte 
Gebze-Orhangazi-İzmir ve Kınalı-Te-
kirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 
projelerinin tamamlanması ulaşım ve 
lojistik anlamında Bölgeye önemli bir 
güç katacaktır. 

Bandırma’daki limanların Bölgenin 
dış dünya ile bağlantısının kurulma-
sında önemli bir yere sahip olmasının 
yanı sıra Bölgenin İstanbul-İzmir arası 
karayolu ve Ankara-İzmir arası demir-
yolu ulaşımında transit merkezi olması 
da sanayinin dinamizmini artıracak bir 
diğer unsurdur.

Güney Marmara Bölge Planı’nda belir-
lenen Rekabet Edebilirliğin Artırılması, 
Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın 
Geliştirilmesi ve Çevresel Sürdürüle-
bilirliğin Sağlanması gelişme eksenleri 
doğrultusunda sanayi merkezlerini 
Bölgeye çekerek yerel ekonominin 
gücünü artırmak orta ve uzun vadede 
Bölgenin dış dünya ile ticari entegras-
yonunu sağlayacak önemli hamleler-
den birisidir. 

Bölgenin vizyonunun önemli parçala-
rından biri de “Çevreye Duyarlı Olarak 
Sürdürülebilir Kalkınma” dır. Bu yüzden 
Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Güçlen-
dirilmesinin yanı sıra doğal ve kültürel 
varlıkların gelecek nesilleri de dikkate 
alan bir anlayışla korunması gerekmek-
tedir. İstanbul’daki sanayinin Bölgemi-
ze taşınması söz konusu olduğunda bu 
iki bakış açısının dengelenerek hayata 
geçirilmesi yerinde olacaktır. 

Harita -1

Harita -2



Cumhuriyetin ilk yılları İzmir İktisat 
Kongresi’nden günümüze kadar olan 
zaman diliminde, farklı dönemlerde 
ele alınan farklı politikalara rağmen 
sanayiye dayalı büyüme modeli 
ulusal kalkınmanın merkezinde yer 
almıştır. Ulusal kalkınmanın ülkenin 
her noktasında homojen bir şekilde 
gerçekleştirilmesine çalışılmış olsa da 
Avrupaya yakın olan özellikle Marmara 
Bölgesi’nin kalkınması diğer bölgelere 
nazaran çok daha ileri düzeye ulaşmış-
tır. 

Balıkesir ve Çanakkale illerinden 
oluşan TR22 Güney Marmara Bölge-
si, Marmara’da yer almasına rağmen 
Marmara’nın sahip olduğu gelişmiş-
likten yeterince faydalanamamıştır. 
Bugün TR22’ye bakıldığında bölgedeki 
sanayi özellikle tarım ve hayvancılık 
ürünleri ile doğal kaynakların işlen-
mesine yönelik olarak gelişmiştir. 
Yem, gübre, beyaz et, zeytinyağı 
ve süt işlenmesi tarımsal sanayide 
öne çıkmaktadır. Doğal kaynakların 
işlenmesine yönelik olarak ise bor, 
kaolin, çimento kili ve orman ürünleri 
işlenmesi göze çarpmaktadır. Bölgede 
ayrıca demir-çelik ve elektromekanik 
sanayisi oldukça gelişmiştir. Sanayide 
öne çıkan bu özellikleri ile Bölgenin 
ülke içindeki konumunun anlaşılması 
için Kalkınma Bakanlığı (Devlet Plan-
lama Teşkilatı)’nın yayımlamış olduğu 
“İller Arası Gelişmişlik Sıralaması SEGE-
2011”e bakıldığında Çanakkale ve 
Balıkesir illeri sırasıyla 14. ve 22. sırada 
yer almaktadır. TR22’nin ülkemizin 
en gelişmiş bölgesinde orta seviyede 
gelişmiş düzeyde olması, ulaşım ve 
lojistik altyapısının yeterli olmaması ile 
açıklanabilmektedir. 

TR22 Bölgesinin gelişmişlikteki istenen 
düzeye gelmesi için gerekli olan ulaşım 
ve lojistik için gerekli yatırım kararları 
alınmış ve bu kararların bir kısmı uygu-
lamaya geçilmiş durumdadır. Bölgeyi 
temelden etkileyecek bu yatırımlar: 
Gökköy Lojistik Köy Projesi, BALO (Batı 

Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.) 
Projesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyo-
lu ve Edirne-İzmir Otoyolu’dur. 

TR22 Güney Marmara Bölgesin’de orta 
vadeli dönemde tamamlanacak olan 
bu yatırımları ile Balıkesir ve Çanak-
kale illeri Bursa, İstanbul, Kocaeli ve 
İzmir’e tam entegre olacaktır. Söz 
konusu entegrasyonla ekonomik hare-
ketlilik bazında kendisinden yüzlerce 
kat büyüklükteki (ülke dış ticaretinin 
yaklaşık %70’ne sahip) bir sistemin 
parçası haline geleceği açık bir şekilde 
görülmektedir.

Sahip olduğu yenilenebilir enerji kay-
nakları (özellikle öne çıkanlar rüzgâr, 
jeotermal, biyokütle), coğrafi konu-
mundan dolayı toplama ve dağıtım 
merkezi olma potansiyeli, Ege Denizi 
ve Marmara Denizi’ne kıyısı bulun-
ması nedeniyle ulusal ve uluslararası 
taşımacılıktaki avantajı nedeniyle 
Bölgemizin yakın gelecekte sanayi-
leşme yolunda büyük adımlar atması 
beklenmektedir. Bölgenin çevresindeki 
büyük sanayi merkezleri hızlı nüfus ar-
tışı ve çarpık kentleşme gibi nedenlerle 
yoğun bir baskıya maruz kalmaktadır. 
TR22 Düzey 2 Bölgesi, coğrafi konumu, 
merkezlere yakınlığı ve sahip olduğu 
gelişme potansiyelleri bakımından 
aşırı büyüyen bu merkezlere alternatif 
oluşturmaktadır. 

GMKA olarak planlı gelişme için Bölge-
mizdeki tüm kurum ve kuruluşlara gö-
rev düştüğünü düşünmekteyiz. Planlı 
gelişme için hazırlanmış/hazırlanacak 
stratejik doküman olan TR22 Güney 
Marmara (yürürlükte olan 2010- 2013 
dönemini kapsamaktadır) Bölge Pla-
nı, hem faaliyetler bazında hem de 
mekânsal gelişim şemalarıyla Bölgenin 
hangi alanlarının ne tür işlevler için 
uygun olduğu önerilerini geliştirmekte-
dir. Bu açıdan, İstanbul’dan taşınması 
gündemde olan sanayi için söz konusu 
doküman referans olarak değerlendiril-
mektedir.

Bölge Planı sanayiciler için yol gösterici olacak

Uzman GörüşüUzman Görüşü

E. Burak MERİÇ
Planlama Programlama ve 
Koordinasyon Birim Başkanı
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“Mandalina 
yağını ilk biz 
kullanacağız”

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 
çıktığı ilk destek programı olan İktisadi 
Kalkınma Mali Destek Programı kapsa-
mında desteklenen projelerin büyük 
bir bölümü tamamlandı. Programdan 
destek alan projeler nihai raporlarını 
Ajansa teslim ederek destek programı-
nı tamamlamış oluyorlar.

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali 
Destek Programı kapsamında proje-
sini tamamlayan bir başka firma ise 
Balıkesir’in köklü şirketlerinden Esmen 
Kolonya. Esmen Kolonya Mandalina 
Yağı Projesi için destek programının 
Kar Amacı Güden Firmalar için ayrılan 
8 Milyon TL’lik kısmına proje veren 
firma sahibi Serdar Albayrak, destekle 
birlikte aldıkları makineler ve kur-
dukları yeni üretim hattı için iddialı 
konuşuyor: “ Türkiye’de kozmetikte 
mandalina yağını ilk biz kullanacağız”.

Balıkesirli İşadamı Serdar Albayrak 
yüksek kimya mühendisi. Ünlü Esmen 
Kolonyalarının üçüncü kuşak temsilcisi. 
Albayrak, üniversiteden sonra ihtisası-

nı firmanın konusu gereği organik kim-
yasallar ve kozmetik üzerine yapmış. 

“Dedemin ve Babamın sürdürdüğü 
kolonya üretimini, daha sonra ben de-
vam ettirmeye başladım” diyen Serdar 
Albayrak, Balıkesir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurduğu yeni fabrika ile 
Esmen Kolonyalarının üretimine devam 
ediyor. Esmen tesislerinde bugün 
Balıkesir’in hediyelik olarak bilinen 
Zambak Kolonyasının yanı sıra deter-
janlar, temizlik ve hijyenik ürünleri de 
üretiliyor.

Projemiz buradaki 
işletmelere örnek olacak
50 senedir kolonya ürettiklerini 
söyleyen Serdar Albayrak, GMKA’nın 
destek programına başvurarak “mev-
cut işimizin üzerine bir şeyler katmak 
istedik” diyor. 

Albayrak, “Balıkesir Esmen isminin 
üzerine katkıda bulunmak istedik. 
Balıkesir’de sanayi-tarım işbirliği çer-

Serdar Albayrak: 

Balıkesir’de bulunan Esmen Kolonyalarının üçüncü kuşak temsilcisi Serdar 
Albayrak, GMKA’nın 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programından 
aldıkları destekle Türkiye’de mandalina yağını üreten ilk firma olduklarını kaydetti. 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Kar Amacı Güden Kuruluşlar



“Mandalina 
yağını ilk biz 
kullanacağız”

çevesinde Balıkesir bölgesinde yetişen 
ürünlerden yağ çıkartmayı hedefli-
yoruz. Bunu da ilk olarak bölgemiz-
de bulunan turunçgillerden Havran 
mandalinasının yağının ekstrasyonuyla 
başladık” şeklinde konuşuyor. 

Mandalina yağı çıkartma fikrinin 
kendilerinde önceden beri olduğunu 
söyleyen Serdar Albayrak, “Mandalina 
yağının ekonomik değerinin biliyorduk, 
öncelikle kokusu, antiseptik özelliği, 
yoğun c vitamini içerdiği için güneşten 
korunmak ve cilt bakımı için kullanıla-
bileceğini biliyorduk. Bölgemizde şeh-
rimize fabrikamıza yakın bir bölgede 
bulunan mandalina ekonomiklik arz 
etmekteydi. Uzak şehirlerden getirt-
mektense hem bu bölgenin ürününü 
toplayacaktık hem de diğer kokuların 
içinde kullanmak üzere işleyip yeni 
ürün yapacaktık”.

Esmen’in tek amacının bölgedeki 
bitkilerin yağını çıkartmak olmadığını 
söyleyen Albayrak, aldıkları destekle 
hayata geçirdikleri bu proje ile bölgede 
iyi bir örnek olacaklarını düşünüyor. 
Albayrak, “ Bu anlamda güzel bir iş 
yaptığımızı düşünüyorum” şeklinde 
konuşuyor.

Projecilikte şimdi daha da tecrübeliyiz
Projeye destek programından önce ha-
zırlanmaya başladıklarını belirten Ser-
dar Albayrak, projenin hazırlanmasını 
ise şöyle anlatıyor: “Bu bizim aklımıza 
yeni gelen bir fikir değildi. Başvuru 
döneminden önce 1 yıl süren hazırlık 
çalışmalarıyla işin verimli olduğunu 
biliyorduk. Ajans bize bu anlamda 
hibe programıyla destek oldu. Projeyi 
hazırlarken ciddi bir araştırma süreci 
geçirdik. Projeyi hazırlarken Dünya ve 
Türkiye örneklerini inceledik. Özellikle 
Isparta’daki gül yağı üreticileriyle ve 
Hatay’da defne yağı işleyen firmalar-
la görüştük, onları ziyaret ettik. Bu 
ziyaretlerden sonra aklımızdaki fikri 
sentezleme imkânımız oldu. Proje-
de böylesi makineleri hazır almakla 
kendimiz tasarlayıp yaptırmak arasında 
maliyet farkları olduğunu gördük. Artık 
proje hazırlama konusunda daha de-
neyimliyiz. Bir sonraki projelerimizde 
araştırmalarımızı yaptığımız için 4-5 ay 
vakit kazandıracak kadar tecrübeliyiz.”

Projeye 2011 Mart ayında başladıkları-
nı kaydeden Albayrak,  Projenin Mayıs 
2012 döneminde tamamlandığını ve 
bu sene tesisin en verimli nasıl çalıştı-
rılacağını araştıracaklarını söyleyerek, 
bu sene karlılığı ön planda tutmaya-
caklarına değindi. 

Standart dışına 
çıkmayan yaşayamaz
Projeyle kurdukları tesisi ve reaktörü 
anlatan Albayrak, “Eğer mandalina ya-
ğını çıkartacak reaktörü hazır alsaydık 
projenin maliyeti çok yüksek olacaktı. 
Biz reaktörün tasarımını kendimiz ha-
zırladık ve böylece daha ucuza geldi” 
diye konuşuyor. 

Albayrak, “Reaktörler hazır makineler 

değildir. Bunu siz ihtiyacınıza göre ken-
diniz farklılaştırırsınız. Biz uçucu olma 
özelliğine göre mandalina yağı için bir 
reaktör tasarladık. Uzun sürdü ancak 
maliyeti düşük oldu. Toplam bütçe 
200 bin TL. Biz Ajanstan 100 bin TL’lik 
bir bedel talep ettik. Proje ile reaktör, 
laboratuvar, mandalina suyunu sıkan 
makine ve buhar jenaratörü aldık. Bu 
proje bölgeye örnek olacak bir proje-
dir. Artık standartın dışına çıkmayan 
işletmelerin devam şansı kalmamıştır”.
Türkiye aromatik bitkileri işlemeyi 
öğreniyor

Tek başına sistemin kurulmasının da 
yetmediğini belirten Serdar Albay-
rak, “Ürünün rekoltesi, kalitesi, iklim 
koşulları da üretimde etkili faktörler 
arasında. Tüm bunları test ettikten 

“Bizim misyonumuz 
Balıkesir’in kolonya ile anılan 
bu imajını devam ettirmek. 
Hem Balıkesir’le özdeşleşen 
bu markayı yaşatırken hem 
de Balıkesir’in ‘kolon-yanın 
merkezi’ imajını devam 
ettirmek istiyoruz.”
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sonra mandalina kolonyasını pazara su-
nacağız. Belki de önümüzdeki günlerde 
Havran’daki mandalina üreticilerine 
farklı türlerde mandalina yetiştirmeleri 
için teşvik verebiliriz” diye konuşuyor.
“Bugün aramotik yağ işleyen tesisler 
hala Türkiye’de çok az” diyen Albayrak, 
“Artık Türkiye bitkilerini salt yemek 
için kullanmamayı öğrenmeye başlı-
yor. Bunların ekonomik ömürlerinin 
ve değerlerinin olduğunu görmeye 
başlıyor. Devlet artık eskisi gibi ürün-
lerde destek alımı yapmıyor. Böyle 
olunca da çiftçilerde ‘ne ekerim’ kaygısı 
ortaya çıkmaya başladı. Bu çerçevede 
değişik tür aromatik bitkilerin ekimi 
gündeme gelebilir. Biz bunu mandalina 
ile başlattık. Bir başka girişimci başka 
bitkilerden başka şeyler elde edebilir” 
şeklinde konuşuyor.

Mandalina yağını 
kozmetikte ilk biz kullanacağız
İhracatı önümüzdeki dönemde he-
deflerine alacaklarını söyleyen Serdar 
Albayrak, sadece kolonya ihracatını 
değil, mandalina yağının kendisini de 
dünyaya pazarlanabileceğini söylüyor.
Mandalina yağının ekonomik değe-
rinin özelliklerinden kaynaklandığını 
söyleyen Albayrak, öncelikle kokusu, 
antiseptik özelliği, yoğun c vitamini 
içerdiği için güneşten korunmak ve cilt 
bakımında kullanıldığını, e vitamini 
ihtiva ettiğini söylüyor. 

Albayrak, “Türkiye’de kozmetik amaçlı 
mandalina yağı üreten başka bir firma 
yok. Adana’da meyve suyu üreticisi 
birkaç firma mandalina yağını meyve 
sularına aroma vermesi için kullanı-
yor. Kozmetikte  ve kolonyada ilk biz 
kullanacağız. Mandalina yağı daha 
önce ithal olarak geliyordu. Hatta kimi 
zaman sentetik- leri 
kullanılı-
yordu. 

Hali hazırda şu an kullandığımız limon 
kolonyalarının içerisinde de manda-
lina yağı doğal ya da sentetik olarak 
zaten kullanılıyor. Brezilyadan, güney 
Amerika’dan bir miktarda İtalya’dan 
geliyor. Şimdi biz üreteceğiz” şeklinde 
konuşuyor.

Balıkesir’i Zambak 
Kolonyasıyla tanıştıran firma
Bugün Balıkesir’in neyi meşhur diye 
sorduğunuzda mutlaka Zambak 
kolonyası ilk akla gelenlerden biri-
sidir. Serdar Albayrak’ın anlatımına 
göre 1960’ta Kadri Albayrak ve Tamer 
Albayrak tarafından kurulan Esmen’in 
hikayesi, Balıkesir’in endemik bitkisi 
beyaz zambakla başlıyor.

Esmen’in kurulduğu zaman kolonya ve 
losyon üretimiyle faaliyet gösteriyor. 
O günün Türkiye’sinde sadece limon 
kolonyası üretimi yapılıyor. Esmen 

Kolonya, piyasaya bir farklılık geti-
riyor ve limon kolonyasının yanında 
zambak kolonyası üretimine başlıyor. 
Beyaz zambak kolonyasını ilk üreten 
firma oluyor. Beyaz Zambak Kolonyası 
ferahlığı ve farklı kokusu ile bir anda 
Türkiye’nin en çok aranan kolonyası 
oluyor ve Balıkesir kolonyasıyla ünlü 
bir şehir haline geliyor.  Arkasından irili 
ufaklı 23 kadar firma üretim yapmaya 
başlıyor. Balıkesir kolonyası ile anılma-
ya başlıyor.

“Bizim misyonumuz Balıkesir’in kolonya 
ile anılan bu imajını devam ettirmek” 
diyen Serdar Albayrak, sözlerini, “Hem 
Balıkesir’le özdeşleşen bu markayı 
yaşatırken hem de Balıkesir’in kolon-
yanın merkezi imajını devam ettirmek 
istiyoruz. Burada firmanın kazanması 
tek başına yeterli değildir. Bundan 
Balıkesir’in de kazanması gerekiyor. 
Balıkesir’de yaşayanların da faydalan-
ması gerekiyor” şeklinde tamamlıyor.
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Emrah BOZKURT
İzleme Değerlendirme ve 
Raporlama Birim Başkanı

Kalkınmada bir katma değer aracı: “AR-GE”

Kalkınma yerelden başlar. Kalkınma 
modeli açısından bakıldığında Ar-Ge 
çalışmaları; yeni ürün geliştirilmesi, 
yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi 
ve mevcut üretim tekniklerinin iyileş-
tirilmesi yolu ile işletmenin üretim 
maliyetlerinin düşürülmesinde, reka-
bet edebilme gücünün ve verimliliğinin 
artırılmasında büyük rol oynamaktadır. 
Ar-Ge çalışmalarının günümüzün reka-
bet ortamı içinde işletmelerin varoluş 
mücadelesi olduğunun güçlü kanıtları 
bulunduğunu düşündüğümüzde yerel 
kalkınma açısından önemi de ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim, ulusal ve ulus-
lararası piyasalarda yer alabilmenin 
en önemli unsurlarından biri farklılığı 
ticarileştirebilmektir.  

Bölgenin sahip olduğu potansiyeli 
katma değere dönüştürmesi, ulusal ve 
uluslararası pazarlarda yerini alması 
ile Bölgedeki refah seviyesinde olumlu 
gelişmeler söz konusu olacaktır. Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ta-
rafından 2010 yılı içinde çıkılan İktisadi 
Kalkınma Mali Destek Programı da 
yerel kalkınmanın ivmesinin artırılması 
amacına yönelik olarak planlanmıştır. 
Kar amacı güden kuruluşlara yöne-
lik olan bu mali destek programının 
amacı; tarım ve turizm sektörlerinde 
bölgenin rekabet gücünün yükseltilme-
si, sınai ve ticari işletmelerin kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve 
yenilikçilik kapasitesinin artırılması su-
retiyle sürdürülebilir iktisadi kalkınma-
nın sağlanmasıdır. Söz konusu hedef-
lere yönelik olarak GMKA tarafından 
KOBİ’lere 8.000.000TL’lik hibe desteği 
sağlanmıştır. Bu program kapsamında 
destek almaya hak kazanan KOBİ’ler-
den biri olan Esmen Kolonya da proje-
siyle bölgesel kalkınma açısından Ar-Ge 
çalışmalarının iyi uygulama örneklerin-
den birini teşkil etmektedir. 
2011 Mart ayında başlayan ve 2012 
Mayıs ayında tamamlanan proje kap-
samında ulusal ve uluslararası alanda 
benzer örnekler incelenmiş, tecrübe 
paylaşımında bulunulmuş, projenin 
bölgesel kalkınma üzerinde nasıl bir 
etkisinin olacağı açıkça ifade edilmiş 
ve sonrasında ifade edilenler hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. GMKA’dan 
kazandığı hibe ile Türkiye’de mandalina 
yağı üreten ilk firma olmayı başarmış, 
bunu gerçekleştirmek için gerekli olan 
makineyi kendileri tasarlayıp üretti-
rerek maliyetini düşürmüştür. Üstelik 
ürettiği mandalina yağının hammadde-
si olarak genel anlamda diğer bölge-
lerde yetiştirilen turunçgillerle rekabet 
gücü düşük olan ve Bölgemizde yetişti-
rilen mandalinalar kullanılmıştır.
Söz konusu proje ile Ar-Ge çalışmala-
rının hedeflerinden nerdeyse tümüne 
ulaşıldığını söylemek yanlış olmayacak-
tır. Nitekim hem yeni bir ürün ortaya 
koyulmuş hem de üretim süreci gelişti-
rilmiştir. Gerekli makinenin örneklerin 
incelenmesiyle kendileri tarafından 
tasarlanması ile maliyetler düşürülmüş 
ve hammaddenin bölgeden kullanılma-
sı ile bölgenin sahip olduğu bir potan-
siyelin katma değere dönüştürülmesi 
sağlanmıştır.

2011 yılında çıkılan teklif çağrısının 
kapsamı biraz daha özelleştirilmiş 
ancak Ar-Ge çalışmaları yine programın 
öncelikleri arasında yerini almıştır. 
Bölge ekonomisinin ihracat, Ar-Ge ve 
yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir 
bir şekilde güçlendirilmesinde ve Bölge 
ekonomisinin daha rekabetçi bir hale 
gelmesinde katkı sağlamak bu progra-
mın hedefleri arasında sayılmıştır.
Ar-Ge çalışmaları kısa vadede gelir 
getirmeyen bir çaba olarak algılansa 
da orta ve uzun vadeye bakıldığında 
elde edilecek kazanç küçümseneme-
yecek kadar önemli oranda olacaktır. 
İşletmelerin amaçlarına ulaşabilme-
leri doğrultusunda mevcut sorunla-
rına çözümlerin yanı sıra yeni üretim 
yöntemlerin kullanılması, yeni ürün ve 
üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi 
unsurlara da bütçe ayırmaları gerek-
mektedir. Küresel dünyada dinamik 
süreçler dahilindeki dünyada işletme-
lerin daha hızlı büyümelerinde, ticaret 
hacminin genişlemesinde ve kalkın-
manın ivmesini artırmada Ar-Ge’nin 
önemi büyüktür.

Nitekim, değişmeyen tek şey değişimin 
kendisidir. 

13Haziran 2012



Termalciler güçbirliği 
çatısında buluşacak
Balıkesir’de bulunan termal oteller Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın öncülüğünde yaptıkları toplantıda, aralarında 
oluşturacakları bir güç birliğiyle yola devam edecekler.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
KOSGEB’in İşbirliği-Güçbirliği destek 
programının tanıtılması için Balıkesir’de-
ki termal otelcilerle bir araya geldi. 

 Güre Belediyesi Afrodit Termal Otel’de 
yapılan toplantıya Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mus-
tafa Gündoğan ve KOSGEB Balıkesir İl 
Müdürü İsmail Özdemir başta olmak 
üzere sektörün önde gelen termal otel 
sahipleri ve yöneticilerinin ile İlçe ve 
Belde Belediye Başkanları ve üniversite 
hocaları katıldı.

Toplantıda KOSGEB’in İşbirliği-Güçbirli-
ği destek programı ve Ajans destekleri 
tanıtılırken, KOSGEB’in aynı programın-
dan yararlanan ve başarılı bir uygu-
lama olarak Türkiye’de iyi örnekler 
arasına giren Bursa Bakkallar Odası’nın 
Bakkalım A.Ş. Projesi Bursa Bakkallar 
Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs 
tarafından katılımcılara tanıtıldı.
Termal başlı başına ekonomik bir değer
Toplantının açılışında bir konuşma 
yapan Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
(GMKA) Genel Sekreteri Mustafa 
Gündoğan, termal suların dünyadaki 
öneminin gün geçtikçe artığına dikkat 
çekerek, termal turizmin en önemli tu-
rizm çeşitlerinden biri haline geldiğini 

söyledi.  Termal turizmin dünyadaki 
hacminin sadece Avrupa ve Amerika’da 
30 milyar dolara yakın olduğunu ve 
tüm dünyada ise yaklaşık 100 milyar 
dolarlık bir pazara yaklaştığını söyleyen 
Genel Sekreter Gündoğan, “Termal tu-
rizm, başlı başlına bir ekonomik değer 
olduğu kadar yan unsurları ile de bu 
değeri arttıracak ve markalaştırabile-
cek bir nitelik arz ediyor” dedi.

Güney Marmara’da 
12 termal turizm merkezi var
Güney Marmara’daki termal suların ve 
termal kaynakların zenginliğinin yanı 
sıra fiziksel ve kimyasal bileşimleri 
açısından ülkemizin üstün nitelikli şifalı 
suları arasında yer aldığını söyleyen 
Mustafa Gündoğan, “Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca ilan edilen 74 termal 
turizm merkezinin 8’i Balıkesir 4’ü 



KOSGEB’in İşbirliği-Güçbirliği Programı 

İşbirliği-Güçbirliği desteği KOSGEB’in Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’in işbirliği-güçbirliği anlayışında 
bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet 
gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, 
KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden yararlanı-
larak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amacıyla verdiği bir 
destek türüdür.

En az beş firmanın çeşitli ortaklık modelleriyle bir araya geldiği destek programında, çoğunluğu aynı sektörde 
olmak üzere, firmaların, 
• Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak 
tedarik,
• Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni 
pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
• Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, ulus-
lar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
• Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
• Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet 
sunumu konularında sunacakları projeler destekleniyor. 

KOSGEB tarafından desteklenen projelerin süresi 6 ila 24 ay arasında değişiyor. Bazı durumlarda bu süreye 12 ay ek 
süre de verilebiliyor. Programda desteklerin üst limiti geri ödemesiz 250 bin TL, geri ödemeli 500 bin TL şeklinde 
belirtiliyor. Programın destek oranları ise bütçelerin 1 ve 2.  bölgeler için %50’si, 3 ve 4. bölge için ise %60’ı oranında 
gerçekleşiyor.

Daha detaylı bilgi ise KOSGEB’in resmi internet sitesi www.kosgeb.gov.tr’den alınabiliyor.

Çanakkale’de olmak üzere toplam 12 
tanesi Güney Marmara Bölgesinde bu-
lunmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki pek az 
termal merkezde bulunan kıyı alanında 
termal su potansiyeli, Kaz Dağları’nın 
klimatik özelliği ve pek çok endemik 
türün yer aldığı flora-fauna özelliği ile 
birleşince eşsiz bir nitelik taşımakta-
dır” diye konuştu.
Genel Sekreter Gündoğan’ın ardından 
mikrofona gelen Güre Belediye Baş-
kanı Kamil Saka, böyle bir toplantının 
Güre’de ve Güre Belediyesi Afrodit 
Termal Otel’de yapılmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Güre’nin termal turizm anlamında 
önemli bir merkez olduğunu dile 
getiren Başkan Saka “Güre’de büyük 
tesisler belli bazı sorunları aştı. Artık 
doluluk oranları yıl boyunca %70’lerde 
bulunuyor. Hafta sonları ise bu oran 
%100’leri buluyor” diye konuştu.

Güre Belediye Başkanı Kamil Saka’nın 
ardından söz alan Hattuşa Termal 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Doğan, Jeotermal Enerjinin Etkin Kulla-
nımı ve Sağlık Turizminin Önemiyle il-
gili bir sunum yaptı. Doğan’ın ardından 
ise KOSGEB Balıkesir İl Müdürü İsmail 
Özdemir, KOSGEB’in KOBİ’lerin yarar-
lanabildiği ve ortak sorunlara ortak 
çözümler getirmek amacıyla maliyet 
düşürücü ve rekabet avantajı sağla-
yıcı nitelikteki projeleri için verdiği 
“İşbirliği Güçbirliği Destek Programını” 
tanıttı. KOSGEB’in ardından ise GMKA 
Uzmanı Candan Ceylan, katılımcılara 
Ajansın destek programları hakkın-
da kısa bilgiler verdi. Son olarak ise 
kürsüye Bursa Bakkallar Odası Başkanı 
Muhammed Nuri Örs gelerek, Bursa’da 
KOSGEB’in İşbirliği Güçbirliği Destek 
Programından yararlanarak kurdukları 
Bakkalım A.Ş. projesini katılımcılara 
anlattı.

Sunumların ardından ise GMKA Uz-
manları ve Genel Sekreterin öncü-
lüğünde yapılan çalıştayda termal 

turizmcilerin sorunları ve çözüm yolları 
masaya yatırıldı. Özellikle pazarlama, 
nitelikli eleman ve jeotermal tesislerin 
altyapı ve bakım sorunları gibi sorunlar 
önce çıkarken, bu sorunların termal te-
sislerin içinde bulunduğu bir çatı firma 
ile aşılması için fikir birliğine varıldı.
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Güney Marmara 
Rüzgarda en verimli bölge
Güney Marmara 
Rüzgarda en verimli bölge

Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santralle-
rinin kurulu güç bakımından %30’unu 
bulundurarak bu alanda lider konum-
da bulunan Güney Marmara Bölge-
sinde faaliye gösteren Güney Mar-
mara Kalkınma Ajansı, düzenlediği 
bilgilendirme toplantısıyla  rüzgâr 
enerjisini bölgenin gündemine aldı. 

GMKA’nın 11-12 Haziran’da Balı-
kesir ve Çanakkale’de düzenlediği 
bilgilendirme toplantılarıyla, Rüzgâr 
Enerjisiyle ilgili konunun uzmanları 
ve bölgedeki firma ve kurum temsil-
cileri bir araya geldi. Toplantılarda 
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başka-
nı Serdar Ataseven, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Uzmanı Dr. Refik 

Tiryaki, Northel Enerji Genel Müdü-
rü Ahmet Cem Yalçın, ÇOMÜ Enerji 
Kaynakları A.U.M.Y.K. Üyesi Prof.Dr. 
Murat Türkeş, Milli Rüzgâr Enerji-
si Santrali Projesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, 
OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelen-
mesi Koordinatörü Pınar Yalman ve 
Yenilenebilir Enerji Eğitim Projesi 
Koordinatörü Numan Özgüler konuş-
macı olarak katıldı.

Güney Marmara rüzgârın başkenti
Toplantılarda bir açılış konuşması 
yapan Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Gün-
doğan, Güney Marmara’nın rüzgârın 
başkenti olduğunu söyledi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği Rüzgar Enerjisi 
Bilgilendirme Toplantısı Balıkesir ve Çanakkale’de büyük ilgi gördü. 
Katılımcılar toplantının konuşmacılarından Rüzgar Enerjisi ve 
sektördeki fırsatlar hakkında çeşitli bilgiler aldı.



Ajansın hibe programlarının yanında 
toplantılar, çalıştaylar ve bilgilendir-
me toplantılarla konularda bilgilen-
dirmeler yaptığını söyleyen Genel 
Sekreter Gündoğan, rüzgâr enerjisiy-
le ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi ülkemizde enerji konusunda 
dışa bağımlıdır diye konuşan Gün-
doğan, “Gelişmiş ülkeler de bizden 
farklı durumda değil. Cari açığımızın 
önemli bir kısmını enerji ihtiyacı-
mızdan kaynaklanan ürünlere olan 
bağımlılığımız oluşturuyor. Bunları 
sadece ithal etmemizin yanında 
yerli kaynaklarımızı da kullanmamız 
gerekir” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dik-
kat çeken Genel Sekreter Gündoğan, 
“Ülkemizde de Çanakkale, Balıke-
sir illerinin yani Güney Marmara 
bölgesinin özellikle rüzgâr enerjisi 
anlamında çok önemli bir potansiyel 
sahip olduğunu Türkiye’nin başkenti 
olduğunu biliyoruz. Biz bölgemizdeki 
bu enerjiden maksimum seviyede 
faydalanmak zorundayız. Bunu daha 
önce yapamadık çünkü yasal altyapı 
sorunu vardı. Altyapı hazırlanınca 
Ajans olarak konunun bölgemize 
tanıtılması gerektiğine karar verdik. 
Bölgemizin bu enerjiyi kullanması, 
bu enerjiden faydalanabilmesi için 
oluşturulacak tesislerin ve teknolo-
jinin üretilmesi anlamında vatandaş-
larımız, girişimcilerimiz ve firmaların 
yeni yatırımlarının önünün açılacağı-
nı düşünüyoruz” dedi. 

GMKA Genel Sekreteri Mustafa 
Gündoğan’dan sonra iki oturum 
halinde başlayan Rüzgâr Enerjisi 
Bilgilendirme Toplantısında: Rüzgâr 
Enerjisi Yol Haritası, Lisanssız 
Seviyede Enerji Üretimi Mevzuatı, 
Güney Marmara’da Rüzgâr Türbini 
Üretimi, Yerli Rüzgâr Türbini Üretimi 
ve Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi 
konuları ele alındı. 

Ajans, yenilenebilir enerji ve özel-
likle rüzgar enerjisiyle ilgili dosya 
konularına önümüzdeki ay Güney 
Marmara Dergi’de tekrar yer verme-
yi planlanıyor.

“Güney Marmara
bölgesinin özellikle rüzgâr 

enerjisi anlamında çok 
önemli bir potansiyele 

sahip olduğunu 
Türkiye’nin başkenti
olduğunu biliyoruz”
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Savaştepe Belediyesi’nin 2010 yılında çıkılan İktisadi Kalkınma Mali Destek 
Programı çerçevesinde tamamladığı Soğuk Hava Deposu yapılan törenle hizmete 
açıldı. Belediye Başkanı Turgay Yüksel, projenin Savaştepe’deki süt, sebze ve 
meyve ürünleri üretimine büyük katkılar sağlayacağı görüşünde.

Savaştepe’nin ihtiyacı 
Soğuk Hava Deposu açıldı

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı,
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar



Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 
2010 yılında çıktığı ilk destek olan 
İktisadi Kalkınma Mali Destek 
Programı’ndan destek alan projeler 
tamamlandı. Tamamlanan projeler ara-
sında yer alan Savaştepe Belediyesi’nin 
hazırladığı “Meyve, Sebze ve Süt 
Ürünlerini Soğukta Depolama Projesi”, 
ilçede üretilen ürünlerin saklanabilece-
ği önemli bir tesis olarak değerlendiri-
liyor. Özellikle çabuk bozulan gıdaların 
ekonomik değerinin arttırılması için 
hayata geçirilen proje için Savaşte-
pe Belediye Başkanı Turgay Yüksel, 
kurulan bu tesisle ürünlerde kalite 
kayıplarının azalacağını, katma değerin 
artacağını ve böylelikle üreticilerin 
gelirlerini artırılacağını söylüyor.
Savaştepe Belediyesi’nin hazırladığı 
projenin genel amacı, Savaştepe’de 
tarımsal ve hayvansal üretimden elde 
edilen katma değerin artırılması ve 
bölgede tarım ve hayvancılığa dayalı 
sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye 
yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal 
kalkınmaya katkıda bulunması olarak 
dikkat çekiyor.

Projede Savaştepe ve köylerindeki 
taze, kurutulmuş sebze, meyve ürün-
leri ile hayvansal ürünlerin üretim 
ve ürünlerin işlenmesinden sonra 
işlenmiş ürünleri soğutarak saklamak, 
müşteri sevkiyatında kalite kayıplarını 
azaltmak, katma değer sağlamak, üre-
ticilerin ürünlerini artırarak gelirlerini 
artırmak, gıda güvenliği ve sürdürüle-
bilir bir üretim amaçlanıyor.

“Meyve, Sebze ve Süt Ürünlerini So-
ğukta Depolama Projesi”nin içeriğini 
ise soğuk hava deposu için işletme 
binası inşaat, tadilat ve yenileme 
işleri, soğuk oda panel ve cihazları-
nın alınması, mobilya ve bilgisayar 
donanımı, personel seçimi ve eğitimi 
ile çiftçi eğitimi faaliyetleri, ruhsat ve 
izinlerin alınması-açılış ile ilgili faali-
yetler ve tanıtım, görünürlük faaliyet-
leri oluşturuyor.

Proje Koordinatörü Ferhat Tetik, 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Des-

tek Programı’nın duyduktan sonra, 
Savaştepe’de 15 yıl önce kapatılan ve 
proje tamamlanana kadar atıl vazi-
yette bekleyen soğuk hava deposunu 
tekrar canlandırmayı düşündüklerini 
ifade ediyor.  

Projeyi yürüten Ferhat Tetik, projeyi 
hazırlarken Savaştepe’de tarım ve 
hayvancılığın önemli bir geçim kay-
nağı olduğunu göz önünde bulundur-
duklarını ve ilçeye bu konuda nasıl 
bir katkı yapılabilir, hem tarıma hem 
de hayvancılığa nasıl hitap edilebilir 
düşüncesiyle yola çıktıklarını söylüyor.

GMKA’nın 
proje süreçleri kolay
Tetik, “İlçemizde tarım ve hayvancılık 
önemli bir geçim kaynağı olduğundan 
ilçemize bu konuda nasıl bir katkı ya-
pabiliriz, hem tarıma hem de hayvan-
cılığa nasıl hitap edebiliriz düşüncesiy-
le yola çıktık. Yıllar önce Savaştepe’de 
soğuk hava deposu vardı. Ancak atıl 
vaziyetteydi. Onu tekrar canlandıralım 
dedik. Proje kapsamında aynı depoya 
soğutma panelleri getirilip takıldı. 
Sebze, meyve gibi tarım ürünleri ve 
peynir, lor gibi süt ürünlerinin saklan-
ması ve ilçemizdeki üreticilere katkı 

Savaştepe Belediye Başkanı Turgay YükselSavaştepe Kaymakamı Ahmet Karakaya
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“Projeyle üretimden sonra ürünlerin 
saklanmasında ortaya çıkacak kalite 
kayıplarını azaltmak ve üreticiye katma 
değer sağlamak ve en nihayetinde 
üreticilerinin gelirlerini artırmak ana 
hedefimizdi. İlçe olarak süt ürünleri 
konusunda iddialıyız. Meyve ve sebzecilikte 
de ilçenin öne çıkacağını düşünüyoruz” 

sağlanması amacıyla faaliyete geçiril-
mesini sağladık” şeklinde konuşuyor.

Danışman yardımı olmadan projeyi 
Belediye olarak kendilerinin hazırla-
dığını ve Ajansın verdiği proje eği-
timlerine katıldıklarını belirten Proje 
koordinatörü Ferhat Tetik, GMKA’nın 
proje süreçlerinin kolay olduğunu 
söyleyerek, “En baştan beri projeyi 
hazırladıktan ve mantıksal çerçeveyi 
oturttuktan sonra, projeye hâkim 
olduktan sonra her şey aşama aşama 
gerçekleşiyor zaten” şeklinde konu-
şuyor.

Projenin 
Savaştepe’ye katkısı büyük
Proje hakkında bir değerlendirmede 
bulunan Savaştepe Belediye Başkanı 
Turgay Yüksel ise, Projenin Savaştepe 
ilçesinde sebze, meyve ve süt üreti-
minde kalite kayıplarını önleyeceğini 
söyleyerek, desteğinden dolayı Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı’na teşekkür 
ediyor.

Başkan Turgay Yüksel, proje süre-
cini şöyle anlatıyor: “GMKA’nın 20 
Aralık 2010 tarihinde çıktığı İktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programı’nın 
bilgilendirme toplantıları için bizi 
davet ettiler. Desteklerden yararlan-
mak için ilçemizde araştırma yaptık. 
Biz o zaman bu programa iki proje ile 
başvurduk. Biri Katı Atıkların Ayrıştırıl-
ması ve Geri Kazanımı Projesi, diğeri 
ise Soğutma Depolama Projesi’ydi. 
İlçemizde yaptığımız araştırmalarda 
daha önce çalışan soğuk hava depo-
sunun atıl durumda olduğunu tespit 
ettik. Sunduğumuz projeleri tamamen 
kendi mevcut personelimizle birlikte 
yazdık. Kendileri bu konuda çok özve-
rili bir çalışma yürüttüler. Soğuk Hava 
Deposu Projesinin toplam maliyeti 
273 bin TL’ydi. Ajans projeye %75 hibe 
desteği verdi”.

Savaştape ve köylerinde taze ve 
kurutulmuş sebze ve meyve ürünleri 
ile hayvansal ürünlerin üretiminde, 
işlenmesinde, soğutularak saklanması 
ve sevkiyatta kalite kayıpları olduğu-
nu söyleyen Belediye Başkanı Yüksel, 
“Projeyle üretimden sonra ürünlerin 
saklanmasında ortaya çıkacak kalite 
kayıplarını azaltmak ve üreticiye kat-
ma değer sağlamak ve en nihayetinde 
üreticilerinin gelirlerini artırmak ana 
hedefimizdi” diye aktarıyor.

Gelecek talepler doğrultusunda 
soğuk hava deposunun kapasitesinin 
arttırılabileceğinin altını çizen Başkan 
Yüksel, sözlerini “Zaten deponun 
halihazırda bulunduğu yer genişleme 
için müsait. Süt üreten özel firmaların 
haricinde Savaştepe’de böyle bir depo 
henüz yok. Daha önceden de aktif 
olarak kullanılıyordu ancak teknolojisi 

eskiydi. 15 yıldır da kullanılmıyor atıl 
vaziyette bekliyordu. İlçe olarak süt 
ürünleri konusunda iddialıyız. Meyve 
ve sebzecilikte de ilçenin öne çıkaca-
ğını düşünüyoruz. Bu projenin hayata 
geçmesinde başta proje ekibim olmak 
üzere daha sonra da GMKA’ya çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde tamam-
lıyor. 



Ülke olarak yeni yeni edinmeye başla-
dığımız özelliklerden biri de projecilik. 
Yeri gelir, bir özel girişimci yazdığı pro-
jesi ile başı çeker, yeri gelir, bir devlet 
kurumu projeciliğin güzel bir örneğini 
oluşturur. Bu açıdan Savaştepe Bele-
diyesi 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali 
Destek Programı kapsamında “Meyve, 
Sebze ve Süt Ürünlerini Soğukta Depo-
lama Projesi”ni yürütmüş ve Savaşte-
pelilerin hizmetine tam teşekküllü bir 
soğuk hava deposu kazandırmıştır. 

Savaştepe İlçesi ve köylerinde yaşayan 
yöre halkı, taze, kurutulmuş sebze, 
meyve ürünleri ile hayvansal ürünlerin 
üretiminden ve işlenmesinin ardından 
ürünlerin saklanması için başka bölge-
lerde bulunan soğuk hava depolarına, 
en çok da Balıkesir merkezde bulunan 
soğuk hava deposuna başvurmak 
zorunda kalıyordu. Bu da müşteri sev-
kiyatında ürünler iki kez taşındığı için 
maliyetlerin artmasına ve ürünlerde 
kalite kaybına neden olmaktaydı. Öte 
yandan Savaştepe İlçesi aynı maksat-
la yıllarca yöreye hizmet etmiş ama 
sonraları eskimiş yapısıyla kullanılamaz 
hale gelmiş bir depoya zaten sahipti. 
Ajansımıza sunulan proje kapsamında 
atıl vaziyetteki depo ve tesis, baştan 
aşağı yenilenerek ve en yeni ekipman-
la modernize edilerek yöre halkının 
kullanımına sunulmuş oldu. Yeni soğuk 
hava deposu ile üreticilerin ürünlerinin 

kalitesini korumaları, gelirlerini artır-
maları, gıda güvenliği ve sürdürülebilir 
bir üretim sağlanacaktır.       

Güney Marmara Kalkınma Ajansı ola-
rak Balıkesir ve Çanakkale Bölgesi için 
tarımsal ve hayvansal üretimin strate-
jik öneminin farkındayız. Bu farkında-
lıkla Bölge Planımızda da bu konuya 
öncelikle yer verdik. Bu nedenle, üreti-
cinin sorunlarının giderilmesi amacıyla 
hazırlanmış ve katma değeri yüksek 
bir projeye destek vermiş olmakla kal-
kınma hamlesinde ufak da olsa bir taş 
daha koyulmasını sağlamış olacağımıza 
inandık ve bu projeyi gerçekleştirdik. 
Mayıs ayı içerisinde açılışını yaptığı-
mız Savaştepe soğuk hava deposunun 
yöre halkına uzun yıllar hizmet etmesi 
ve diğer bölgelere de güzel bir örnek 
teşkil etmesi temennisiyle…   

Meyve, Sebze ve Süt Ürünlerini 
Soğukta Depolama Projesi

Uzman GörüşüUzman Görüşü

Abdullah GÜÇ
İzleme Değerlendirme ve 
Raporlama Birimi Uzmanı
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BölgemizdenBölgemizden

Şişecam’dan Edincik’e Fabrika
Bandırma Edincik beldesine Şişecam tarafından fabrika kuruluyor. Belediye 
Başkanı Mehmet Yağcı, beldelerinde ekonomik canlanmayı sağlamak ve 
sanayi yatırımlarının Edincik’e gelmesi için büyük çaba sarf ettiklerini, bu 
çalışmalarının semeresini almaya başladıklarını söyledi. Türkiye Şişecam ve 
Fabrikaları A.Ş’nin 700 kişiyi istihdam edeceği fabrikayı kurmak için yer ta-
lebinde bulunduğunu belirten Başkan Yağcı, “Çevre planı ve düzenlemesini 
yaptığımız 2000 dönümlük alanın yetkili mercilerce sanayi alanına dönüş-
türülmesinden sonra 200 dönüm alanı tahsis edeceğiz” dedi.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi açıldı
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içerisindeki Kabate-
pe mevkiinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 80 milyon lira harcanarak inşa 
edilen, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi kamuoyuna tanıtıldı. 
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde yer alan 11 canlandırma 
odasından ikisinde, üç boyutlu gösterim sunuluyor. Merkezde, ayrıca 
160 kişilik bir konferans salonu ve Çanakkale Savaşları malzemele-
rinden oluşan bir müze de bulunuyor.

Mikro kredi 
Bandırma şubesi açıldı  
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mik-
ro kredi şubesi düzenlenen törenle 
hizmete girdi. Mikro Kredi Balıkesir 
Şube Müdürü Ebru Özalp, mikro kredi 
uygulamasının Türkiye’de çok yeni bir 
geçmişi bulunduğunu söyledi. Uygula-
manın Bandırma’da başarılı olması için 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının aktif 
olarak müdahil olması gerektiğini kay-
deden Özalp, mikro kredinin amacının 
yoksulluk çemberini kırmak olduğunu 
açıklayan Özalp, Balıkesir genelinde bu 
güne kadar bin 192 üyeye toplam bir 
milyon 722 bin TL kredi dağıttıklarını 
sözlerine ekledi. 

İÇDAŞ’ın çevreci faaliyetleri Dünyaya örnek gösterildi  
Birleşmiş Milletler tarafından Brezilya’da gerçekleştirilen “Rio+20 Sür-
dürülebilir Kalkınma Konferansı”nda çevreci yaklaşımları nedeniyle İÇ-
DAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ’nin sürdürülebilir kalkın-
ma çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından tüm ülkelere ve firmalara 
örnek olarak gösterildi. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(BM Global Compact) tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Konferansı, “Tarım ve Beslenme”, “Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomik 
ve Finansal Yönleri”, “Enerji ve İklim”, “Sosyal Sorumluluk ve Büyüme”, 
“Yerel Yönetimler ve Kentler”, “Su ve Ekosistem” olmak üzere 6 başlık 
altında toplantılara sahne olurken, Türkiye’yi bu alanlarda İÇDAŞ’ın 
yanı sıra Ford Otosan, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes, ve TÜSİAD 
temsil etti.  Çevre ile ilgili duyarlılıklarının altını çizen İÇDAŞ Genel 
Müdürü Bülend Engin sanayi üretimini ekmek, su gibi kutsal bildiklerini 
belirterek, 5 yıl önce başladıkları ve aşamalı olarak hayata geçirdikleri 
sürdürülebilirlik faaliyetlerinin dünyada örnek gösterilmesinden gurur 
duyduklarını söyledi. Engin, çevreye karşı duyarlılıklarının artarak 
devam edeceğinin de sözlerine ekleyerek, “Doğadan aldığımızı doğaya 
vermeye çalışıyoruz” dedi.  İÇDAŞ’ın Çanakkale Biga’daki Değirmencik 
entegre tesislerinde denizden günde 24 bin ton tatlı su elde edilerek, 
bu suyla önce çelik soğutuluyor, ardından enerji elde ediliyor, yine aynı 
suyun kanallar vasıtasıyla havuzlara aktarılarak burada levrek ve çupra 
yetiştiriliyor. 
 



BölgemizdenBölgemizden

Kocaman Balıkçılık Afrika’ya 
balık ihracatına başlayacak
Bandırma’da bulunan Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Bandırma Ticaret Odası Başkanı Osman Kocaman, 2012’de, geçen yıla 
göre yüzde 10-15’lik ihracat artışı hedeflediklerini belirtti. Kocaman, 
bu yıl içinde, 3 bin tonluk soğuk hava tesisi yapacaklarını, yatırım 
tutarının 1 milyon dolar olduğunu ve ihracatta yeni pazarlara ulaşacak-
larını söyleyen Kocaman, ‘’Irak’a, Manyas Gölü’nden İsrail Sazanı ihraç 
ediyorduk. Yeni sezonda, Afrika’ya da İsrail Sazanı ihraç etmeye baş-
layacağız. 2012 yılında, Irak ve Afrika’ya toplam 3 bin ton İsrail Sazanı 
ihraç etmeyi planlıyoruz’’ diye konuştu.

Çanakkale’de Deniz Suyu Temiz Çıktı 
Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak kullandığı plajlardan 
numune alarak, plajların temizliğini sürekli kontrol altında tutuyor. Yapılan son 
ölçümlemelere göre, Çanakkale il merkezi ve ilçelerde, halk plajlarının tamamında 
yüzme suyundaki toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokok oranları, nor-
mal değerlerin çok altında çıktı. İl merkezinde İntepe Gençlik Kampında, Dardanos 
Plajı, Kepez Halk Plajı ve Yeni Kordon Halk Plajından alınan numuneler, yüzme 
suyu değerlendirmesi açısından “çok temiz” olarak değerlendirildi. İlçelerden 
alınan numunelerde de benzer sonuçlar kaydedildi. 

Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç beldesinde zeytinyağı üreten Öz Em 
firması, Belçika da Uluslararası Kalite Test Enstitüsü’nün düzenlediği yarışmada 
birincilik ödülü aldı. Dünyadaki en iyi gıdayı seçmek için yapılan yarışmada soğuk 
sıkım erken hasat zeytinyağı ile birincilik ödülünün sahibi olan Öz Em, geçtiğimiz 
yıl da İtalya da düzenlenen bir yarışmada yine erken hasat zeytinyağları ile birin-
cilik ve ikincilik ödülünün sahibi olmuştu. Belçika’nın Bürüksel kentindeki yarış-
maya Türkiye’den 5 gıda firmasının katıldığını anlatan Mahir Manisalı, “Körfezdeki 
tüm yağlar ödül alabilir. Ancak hasattan zeytinin islenmesine kadar gereken özen 
gösterilsin” dedi.

Körfez zetinyağına Belçika’da birincilik ödülü

Kazdağları 3.Ulusal Sempozyumu sona erdi
3. Kazdağları Ulusal Sempozyumu geçtiğimiz ay Güre’de yapıldı. Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
önderliğinde düzenlenen uluslararası katılımlı sempozyumda 3’ü yurtdışından olmak üzere 18 farklı üniversiteden 
yaklaşık 200 bilim adamı çeşitli başlıklarda bilimsel sunumlar gerçekleştirdi. Kazdağları’nın sahip olduğu jeolo-
jik, jeomorfolojik, hidrolojik, klimatik, flora ve fauna ile kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere duyurmak, alan 
üzerinde araştırma yapanlar arasında işbirliğini geliştirmek ve bilimsel bulguların uygulanabilirliğini tartışmak 
amacıyla düzenlen sempozyumda, 71’i sözlü, 27’si poster bildiri olmak üzere toplam 98 bilimsel çalışma paylaşıl-
dı. Hem Türkiye, hem de dünyada ekoloji ve çevre alanında uzmanlığı kabul edilen Kanada Manitoba Üniversitesi 
Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nden Prof. Dr. Fikret Berkes ile Türkiye’de botanik alanında önde gelen isimlerden olan 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Ekim, sempozyuma konuşmacı olarak katıldı. 
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Güney Marmara Kalkınma Ajan-
sı (GMKA)’nın 2011 yılı “Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı” 
kapsamında desteklediği projeler 
tamamlanmaya başladı. Pamukçu’da 
Mebruke Hakkı Kabakçı İlköğretim 
Okulu’nun “Küçük Adımlar Mutlu 
Yarınlar Projesi” ile Bigadiç’te İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüt-
tüğü “Mucitler Atölyesi Projesi” 
tamamlanarak açılışı yapılan projeler 
oldu. Sosyal konuları kapsayan Sos-
yal Kalkınma Mali Destek Programı 
ile Ajans, “Eğitimin İşgücü Talebine 
Duyarlı Hale Getirilmesi”, “Eğitim 
Sisteminin Geliştirilmesi”, “Sağlık 

Sisteminin Etkinleştirilmesi”, “Gelir 
Dağılımının İyileştirilmesi”, “Sosyal 
İçerme ve Yoksullukla Mücadele, 
Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliği-
nin Artırılması”, “Kültürün Korunma-
sı ve Geliştirilmesi” ve “Toplumsal 
Diyaloğun Güçlendirilmesi”  ko-
nularında bölgeye katkı sağlamayı 
amaçladı. Projelerin açılışında 
yaptığı konuşmada Ajansın destek 
politikalarını aktaran Genel Sekreter 
Mustafa Gündoğan, “Eğitim kurum-
larına verdiğimiz destek bizi daha 
çok sevindiriyor. Gelecek nesiller için 
eğitime verilen desteğin geri dönüşü 
çok daha değerli” diye konuştu.

AjanstanAjanstan

Eğitime verdiğimiz destek bizi mutlu ediyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı bölgenin tarım stratejisinin belirlen-
mesi amacıyla Tarım Çalıştayları düzenledi. Balıkesir ve Çanakkale’de 
düzenlenen çalıştaylarda bölgedeki tarımın mevcut durumunun 
derinlemesine analizi, ulaşılması amaçlanan hedeflerin yönetişim 
ilkesi doğrultusunda paydaşlarla beraber belirlenmesi ve bu he-
deflere nasıl ulaşılacağı konusunda yol gösteren stratejilerin ortaya 
konulması açısından çok önemli olduğu kaydediliyor. Çalıştaylar Yrd. 
Doç. Murat Cankurt, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Miran, 
Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Seyrek, Namık Kemal 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Harun Hurma ve Çanakkale 18 Mart Üni-
versitesinden Araş. Gör. Bengü Everest tarafından yönetildi. Hem tarım 
hem de hayvancılığın masaya yatırıldığı her iki çalıştaya da kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılım sağlandı. Bitki-
sel üretim, hayvansal üretim, süt ve süt ürünleri, tarımsal örgütlenme, 
zeytin ve zeytinyağı, tohumculuk ve fidancılık, kanatlı üretimi ve kırmı-
zı et üretimi konuları sektörün ileri gelenleri tarafından tartışıldı. 

Bölgenin tarım ve hayvancılık stratejisi belirleniyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
Balıkesir ve Çanakkale illerinde faa-
liyet gösteren tüm kamu kurumları, 
sivil toplum örgütleri ve KOBİ’lerin 
yararlanabileceği devlet desteklerinin 
etkili bir şekilde tanıtılması için yeni 
bir projeyi hayata geçirdi. GMKA TV, 
kurumların verdiği destekleri konu-
nun ilgilileri ve uzmanları tarafından 
bölümler halinde anlatılarak, destek al-

mak isteyenlerin daha net bilgilendiril-
mesini sağlanıyor. Sorular şeklinde ayrı 
ayrı videolardan oluşan bölümlerde, 
konunun ilgilisi menüde yer alan so-
ruları kısa videolarda cevaplandırıyor. 
GMKA TV’nin içeriğinde başta Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)’nın 
destekleri olmak üzere, KOSGEB, TUBİ-
TAK, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İş-Kur, Sanayi Odaları 
ve Türkiye İhracatı Geliştirme Vakfı’nın 
verdiği teşvik ve hibe destek mekaniz-
maları tanıtılıyor. Ajans internet sitesi-
nin ana sayfasında bulunan GMKATV 
linkinden ulaşılabilecek sayfanın içeri-
ği, periyodik olarak çeşitlendirilmesi ve 
güncellenmesi planlanıyor.

GMKA TV Yayına Başladı





yayında...

www.gmka.org.tr/gmka_tv


