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MÜSİAD BALIKESİR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 

                                                            BALIKESİR  

22 EKİM 2019 

 

 

PROTOKOL (?) 

Değerli MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerim, 

İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Kıymetli Basın Mensupları, 

 

Şube Genel Kurulumuzda sizleri saygıyla selamlıyorum; hoş geldiniz sefalar 

getirdiniz.  

Bayrak yarışı olarak tanımladığımız MÜSİAD yolculuğunda, bugün bir bayrak 

değişimine daha tanıklık ediyoruz. 

Bu değişimin ve Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Yeni şube başkanımız Erdem Özer kardeşimin, iş dünyası ve ülkemiz için başarılı 

çalışmalar yapacağına inanıyorum.  

 

Değerli Misafirler, 

 

Balıkesir, tarihiyle, kültürüyle, mutfağıyla, doğasıyla, ülkemizin cennet 

köşelerinden biri.  

Sınırları içinde yer alan bu zenginlikler, Balıkesir’i özel turizm noktalarından biri 

yapıyor. 
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Turizm, bölgenin önemli gelir kaynaklarından. Fakat şehrin taşıdığı potansiyele 

ve talep yoğunluğuna baktığımızda, daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, turizm alternatiflerini çeşitlendirmeyi başardığınızda, turizmden 

elde edilen geliri de, talebi de büyük oranda artırmış oluyorsunuz. 

Balıkesir, bunu en iyi şekilde uygulayabileceğimiz şehirlerimizden biri. 

Bölge, her türlü turizm alternatifine uygun özellikler barındırıyor. 

Tek bir konuda değil, birçok farklı alanda alternatif sunuyor; bu büyük bir 

avantaj.  

Bu amaca uygun yatırımlara ağırlık vermeli, yatırımcılarımızı bölgeye daha fazla 

çekmeliyiz. 

Biliyorsunuz ülkemiz, 2023 yılı için önüne bir hedef koydu; dünyanın en fazla 

turist ağırlayan ve en fazla turizm geliri elde eden 5 ülkesinden biri olmak. 

Balıkesir, bu hedefe en fazla katkıyı sunabilecek şehirlerimizden. 

Dolayısıyla bizim, bölge turizmini bu geniş alan içinde değerlendirip, turizm 

yatırımlarını artırmamız gerekiyor. Yerli ve yabancı turistin ilgisini, buraya daha 

fazla yönlendirmemiz lazım.  

MÜSİAD olarak hem somut projeler ortaya koyabilmek hem de çözüm önerileri 

sunabilmek için, “Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi”ni kurduk. 

Komitemizin temel kuruluş amacını, belli alana sıkışan turizm algısını 

değiştirmek ve turizmi çeşitlendirmek olarak özetleyebilirim. 

Turizm, bu bölgenin önemli gelir kaynağı durumunda; fakat diğer ticari 

faaliyetlere baktığımızda da yüzümüzü güldüren bir tablo görüyoruz. 

2018 yılında Balıkesir’in ihracatı, önceki yıla göre %15,8 artarak, 615,4 milyon 

dolara seviyesine yükseldi. 
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2002 yılında 90,2 milyon dolar ihracat yapabilir durumda olan şehir, 17 yılda 

ihracatını yaklaşık 7 katına çıkarmayı başarmıştır. 

2002 yılında yalnızca 95,3 milyon dolar ihracat yapan Balıkesir, 2018 yılında bu 

rakamı 416,8 milyon dolara çıkarmayı başarmıştır. 

Balıkesir’in son yıllarda ihracatta kaydettiği başarıya ek olarak, ithalat 

rakamlarında da ciddi bir artış gözleniyor. 

Böylece 2018 yılında yaklaşık 198,6 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Balıkesir, 

Türkiye ekonomisinin dış talep kaynaklı büyümesine önemli bir destek vermiştir. 

2019 yılının Ocak-Eylül dönemine geldiğimizde, dönemsel olduğunu bildiğimiz bir 

daralma görüyoruz. Önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında bir ihracat 

kaybı söz konusu.  

Toplam ülke ihracatının %2,6 artış yaşandığı bu dönemde Balıkesir’in bu 

performansı, ihracatçılarımızın biraz daha gayret göstermeleri gerektiğine işaret 

ediyor.  

Bu yıl artık bitti diye düşünmeden, en azından önceki yılın gerisinde kalmamak 

için, 2 aylık süreyi iyi kullanmalıyız. 

Gereken gayreti gösterdiğimizde, aradaki farkı kapatacağımıza inanıyorum. 

Bizler, ülkemizin içinde bulunduğu realitenin farkındayız, önümüzdeki zorlu 

süreci doğru okuyor, analiz ediyoruz. 

İş insanları olarak, bu süreci nasıl atlatacağımızı da iyi tahlil ediyoruz.  

Cesur olacağız kıymetli dostlar; yatırımdan ve ticari faaliyetlerimizi 

çeşitlendirmekten korkmayacağız. 

Bunları, 311 noktada varlık gösteren bir STK olarak, ulaştığımız reel verilere 

dayanarak söylüyoruz.  

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ciddi kur ataklarına maruz kaldık ve 

piyasalarda önemli bir durgunluk yaşandı.  

Ekonomi yönetimimizin doğru hamleleri sonucunda, bu süreç hızlı bir şekilde 

aşıldı.  

Kur saldırıları, ekonomimizin yıllık ortalama %5,7 oranında büyüdüğü, başarılı 

bir dönemde başladı. 
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Fakat Türkiye ekonomisi bugün, yılın başındaki negatif büyüme beklentilerine 

rağmen, pozitif büyümeye doğru ilerliyor. 

Geldiğimiz noktada, cari açığın bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 1,7 milyar 

dolara gerilediğini görüyoruz. 

Ayrıca, ihracatın yılın ilk 9 ayında 111,4 milyar dolar olmasıyla birlikte, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %84,4’e ulaşmıştır. 

Yılın ikinci çeyreğinde, yatırımların yıllık bazda %22,8 oranında daralmasıyla, 

ekonomimiz ivme kaybetti. 

Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının daha alt seviyelere inmesini bekliyoruz.  

Yatırımlara olumlu yansıyacak olan bu gelişme, küçülmeyi durduracaktır ve yılın 

son çeyreğinden itibaren yeniden pozitif büyüme sürecine girilecektir.  

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni 

Ekonomi Programı, 2020 yılı ve sonrası döneme, pozitif bir motivasyonla 

başlayacağımızı gösteriyor. 

Değerli Misafirler, 

Dünyada yaşanan köklü dönüşümle birlikte ekonomik dengeler de değişiyor ve 

bizler, bir güç savaşına tanıklık ediyoruz. 

Gelecekte söz sahibi olma iddiasındaki devletler, tedbirlerini alıyor, gelecek 

planlarını yeniden şekillendiriyor. 

Türkiye de bu doğrultuda kendi yönetim alışkanlıklarını değiştirdi ve bu 

dönüşüme ortak oldu. 

İş dünyası olarak bizler de kayıtsız kalmadık ve MÜSİAD’ın kurumsal ve yapısal 

dönüşümlerini başlattık. 

Tazelenme dediğimiz bu değişimi, 30 yıldır bağlı olduğumuz temel 

değerlerimiz üzerine kuruyoruz. 

Tazelenme sürecini, MÜSİAD’ın etki ve güç alanını daha etkin hale getirmek için 

başlattık değerli dostlar. 

Bu süreçte, yönetim kadrosu olarak gösterdiğimiz gayret ve çabanın, tüm 

dostlarımızda heyecan yarattığını görmek, bizleri memnun ediyor. 

Yeni dönemde “Beraber” diyerek yola çıktık ve hamdolsun dostlarımız da bu 

çağrımıza heyecanla karşılık veriyor. 
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Bu vesileyle bir kere daha ifade etmek isterim; MÜSİAD’ımızın bugünkü 

gücünü, bu beraberlik ruhuna borçluyuz. 

Bugün sizlerle Balıkesir’de bir araya gelmeden önce, hafta sonu Konya’daydık. 

Konya ve Aksaray’da üyelerimizle bir araya geldik 

16-18 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek’te IBF programımızı gerçekleştirdik, 

dünyanın farklı bölgelerinden gelen iş dünyası temsilcileriyle buluştuk. Verimli 

bir iş forumu gerçekleştirdik. 

Konya ve Bursa şubelerimizden 50 iş insanımız, 17 Ekim’de Malezya ve 

Singapur’da iş forumlarına katılım gösterdi. 

Bir ekibimizle Hindistan’da 14-18 Ekim arasında, Hindistan İş Forumu’nu 

düzenledik. 

Genç MÜSİAD’ımız, 15-19 Ekim’de Çin’deki Asya-Afrika Genç Girişimciler 

Forumu’na katılarak, bölgedeki yatırım fırsatlarını yerinde inceledi. 

Eylül ayında, benim de dâhil olduğum kalabalık bir heyetle Özbekistan İş 

Forumu’nu ve yatırım fırsatlarını değerlendirdiğimiz iş gezilerimizi 

gerçekleştirdik. 

Kıymetli dostlar, bu yoğun tempo, artık bizim rutinimiz olacak. 

Daha çok çalışacağız, gece gündüz demeden hedeflerimize ilerleyeceğiz. 

Yeni dönemde sahanın nabzını tutarak topladığımız tüm verileri, başta 

üyelerimiz olmak üzere ülkemizin menfaatleri doğrultusunda işlemeyi ve 

üretmeyi sürdüreceğiz. 

Birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceğiz. 

Değerli Misafirler, 

Sözlerimi tamamlarken, şubemizde gerçekleşen görev değişiminin, iş dünyamız 

için hayırlı olmasını diliyorum. 
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Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle 

selamlıyorum.  

 

Abdurrahman Kaan 

MÜSİAD Genel Başkanı 


