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Kıymetli Hemşehrilerim;
İlçemizin kalkınması, gençlerimizin topluma kazandırılması ve istihdamının
sağlanması için önem arz eden ‘‘Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi İçin KamuSivil Toplum İşbirliği’’ projesini desteklemenin gururunu yaşıyorum. Bu proje
özelinde, ilçemizin eksik yönlerini tamamlamaya, kusurlu yönlerini
güzelleştirmeye, zayıf yönlerini güçlendirmeye yönelik vatandaşlarımızla
gerçekleştirdiğimiz fikir alış verişi doğrultusunda nice projenin temelleri
atılmıştır.
Perşembe günleri gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Halk Günleri’ ile halkımızı
dinliyor isteklerini yerine getirmek için çabalıyoruz. Bu projeyle ise halkımızın
farklı kesimlerini dinleme imkânı bularak hizmet alanımızı genişlettik.
Çiftçilerimizin, esnaflarımızın ve gençlerimizin taleplerini daha kapsamlı bir
biçimde dinleyebilme ve birlikte değerlendirebilme imkânı bulduk. Gençlerimiz
ile aramızda köprü vazifesi gören Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu
Derneği’nin desteği ile stratejiler geliştirerek nice projelere imza atabilmenin
heyecanı içerisindeyim. Gençlerimizin ve halkımızın fikirlerine önemsiyor ve
onlardan aldığımız ilham ile projelerimize yön veriyoruz.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin enerjisi ve halkımızın desteği ile
ilçemizin kalkınması, yarınlara daha sağlam adımlar atabilmesi için var
gücümüzle yeni projeler için çalışıyoruz. Sosyal ve kültürel yönden aktif ilçe
hedefi ile gençlerimizi modern dünyaya hazırlayabilmenin gayreti içerisindeyiz.
Gençlerimizin eğitimini destekleyen ücretsiz kurslarımızla eğitimde fırsat
eşitliğini hedefliyoruz ve gençlerimize hobiler kazandırarak çok yönlü bireyler
olarak topluma kazandırılmalarını amaçlıyoruz.
Bu hedefler doğrultusunda;
Halkımızla birlikte düşünüyor, gelişiyor, güçleniyoruz.
Gücümüzün kaynağı olan gençlerimizi sevgilerimle, desteğini esirgemeyen
halkımı saygılarımla selamlıyorum.

İsmail CANKUL
Kepsut Belediye Başkanı
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Değerli Kepsut’lu Kardeşlerim;
Kepsut’ un mevcut durumunu daha iyi koşullara getirmek amacıyla
‘‘Kepsut için düşün, konuş’’ ilkesinden ilham alınarak Kepsut’ un geleceğini
şekillendirmeye yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır.
Bu doğrultuda ‘Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi İçin Kamu-Sivil
Toplum İşbirliği’ projesiyle ilçemizdeki sorunların tespitine yönelik odak grup
toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılar ile vatandaşlarımızın ilçemizdeki sorunlar
ve dezavantajlara yönelik görüşleri alınmıştır. Yöremizin kalkındırılması için
gereken tespitler yapılmaya devam etmektedir. Bu kalkındırma çalışmaları
doğrultusunda öncelikli hedefimiz olarak gençlerimizi dinliyor, onlardan
aldığımız ilhamla projelerimize yön veriyoruz.
Bu projenin hayata geçirilmesinde destek veren İçişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Kepsut Kaymakamı Sayın Altay
Karadağ’a, projenin her aşamasını takip edip, her konu da bize destek olan
Kepsut Belediye Başkanı Sayın İsmail Cankul’ a, sivil toplum kuruluşlarına ve
halkımıza teşekkür ederim.

Erdal KÜÇÜK
Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı
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-1. BÖLÜM-KEPSUT İLÇESİ ANALİZİ-

9

Kepsut Ovası
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1. İLÇE ANALİZİ
İlçemiz, tarihsel derinliği olan kültür ve turizm açısından da önem arz
eden değere sahip bir ilçedir. Bu bağlamda ilçenin tanımlanmasına yönelik
açıklamalar aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır.

1.1. KEPSUT İLÇESİNİN TARİHİ
İlçenin ne zaman kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Kepsut’ un
Bergama Krallığı, Mizyalılar devrindeki adı Hadri Anut Herai’ dir. Halk (Kesbit) demektedir. (Kesbit) kesildiğinde hemen yerine yenisi yetişen anlamında
söylenmektedir. Arazinin verimli olması, mahsulün çabuk yetişmesi nedeniyle
Kes-bit denilmiştir. Halk arasında söylenen “arabamın esbiti, dolaşalım Kesbit’
i” türküsüne bakılacak olursa isminin “KESBİT” ten geldiği varsayımı
doğrudur. Bir başka varsayım da (Kev-Keb-i-sut) kelimesi “faydalı yıldız”
demektir. 1953 yılına kadar (Kepsüt) olarak resmi yazışmalarda ismine rastlanan
İlçemizin adı ilçe olması hakkındaki kanunda KEPSUT yazıldığı için artık o
günden sonra bu şekilde söylenmeye başlanmıştır.
Osmanlılar devrinde Bursa Vilayetine bağlı olan Kepsut, Mülki
Teşkilatın kuruluşundan 1283 Rumi senesine kadar Bursa’ ya bağlı bir kaza
olarak kalmış, Miladi 1867 tarihinde nahiye olarak Balıkesir Sancağına
bağlanmıştır. 27.02.1953 tarih ve 6068 sayılı Kanun’ la 01.03.1953 tarihinde
bugünkü konumu olan Balıkesir İli’ ne bağlı bir ilçe haline gelmiştir.
İlçenin ova köylerinde Roma, Bizans dönemine ait yazılı taşlara tesadüf
edilmektedir. Antik Balıkesir’ in de Kepsut’ un güneydoğusunda ve 4 km.
uzaklıkta Çam bayırı denen mevkide bulunduğu buradaki eski eserlerden
anlaşılmaktadır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ nın Karesi Tarihçesinde burada
olduğu yazılmaktadır.
Kasabanın ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber,
Selçuklular zamanında inkişaf ettiği bu devirlerden kalan hisar kalıntılarından
anlaşılmaktadır. Kasaba merkezinde ilk kasabayı ihate eden hisar kalıntıları ve
burçların eski elektrik santralinin bulunduğu yerde görülmekte idi. Hisarın
güney kısmına isabet eden tarafı hala halk arasında “Hisarardı” denilmektedir.
Ayrıca İlçenin Tekke Işıklar köyünde Yıldırım Beyazıt’ ın Sancak
Beylerinden olan ve Ankara Savaşı’ na katılan Ayni Ali Bey’ in (İNEBEY)
türbesi de tarihi öneme haiz eserlerdendir.
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1.2. KEPSUT İLÇESİNİN KONUMU, GENEL COĞRAFİ ve
DOĞAL ÖZELLİKLERİ
1.2.1. Coğrafi Durumu
İlçemiz Balıkesir-Dursunbey karayolu üzerinde üç tarafı Değirmencik,
Kille ve Simav Çayı ile çevrili yarımada görünümündedir. Kuzeyde 1336 m.
yüksekliğinde Çataldağ, güneydoğusunda Alaçam Dağlarının batıya yönelik sık
ve yoğun ormanlarla kaplı dik ve meyilli yamaçları ile Simav Çayı’ nın
batısındaki hafif dalgalı arazi ilçenin yüzey şekillerindendir. Alaçam Dağları’
nın etek kısımlarından Kepsut Ovası uzanmaktadır. Bu ovanın güneyinde
Baldıran Dağı, batısında Beşiktepe-Araptepe, kuzeyinde Yılanlı Dağı vardır.
Kepsut Ovası oldukça verimli topraklara sahiptir. Hemen her çeşit mahsulün
yetişmesine elverişlidir.
Kepsut ilçesi güneyden kuzeye yaklaşık 30 km, batıdan doğuya da yaklaşık
40 km genişliğindedir. Yüz ölçümü 894 km2 olup 39o 45' ve 39o 30' kuzey
enlemleri ile 28o 0,5' ve 28o 25' doğu boylamları arasında yer almaktadır.
İlçemiz Balıkesir’in doğusunda denizden 85 metre yükseklikte bir alana
kurulmuş olup; İlçemiz Susurluk, Dusunbey, Karesi ve Altıeylül ilçelerine
komşudur. İlçenin güneyinden Balıkesir-Kütahya demiryolu geçmektedir.
Kepsut, Balıkesir’e 29 km uzaklıktadır. İlçemizin il merkezine yakın olması
ulaşım, sağlık hizmetleri gibi konularda avantaj sağlamaktadır.
İlçe Haritamız Aşağıda Yer Almaktadır.
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1.2.2.İklim ve Bitki Örtüsü
Kepsut İlçesi ve yakın çevresi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Kış
mevsimi Akdeniz iklim tiplerinde olduğu gibi en yağışlı geçen mevsimidir ve
ılık geçmektedir. Ancak tipik Akdeniz ikliminin bütün özellikleri burada
görülmez. Kış mevsimi Akdenizde olduğu gibi yağışlı geçmekle birlikte, kış
aylarına ait ortalama sıcaklıkların daha düşük olması önemli farklardan birini
meydana getirir. Kepsut’ ta yıllık ortalama sıcaklık 14°C’dir. En sıcak ay
Temmuz (24°C), en soğuk ay ise Ocak (4.1°C) ayıdır. Ova bölgelerinde yağışlar
yağmur, dağlık kesimlerde ise yağmur ve kar şeklinde görülmektedir. Bazı
yıllarda yağışın bol olması ve arkadan don olaylarının meydana gelmesi
neticesinde meyve ağaçlarında büyük zararlar görülmektedir. Kepsut sınırları
dâhilindeki nemlilik koşullarına göre asli bitki topluluğunun kurak orman olması
gerekir. Uzun yıllar boyunca süren beşeri tahribatlar sonucunda bu örtü büyük
ölçüde ortadan kaldırılmış ve yer yer farklı görünümlü orman şekline
dönüştürülmüştür. Bu tahribatlar bugün Çataldağ üzerinde 600-700 metrelere
kadar çıkmaktadır. İlçenin genelinde görülen bitki topluluğu Kayın, Meşe,
Kızılçam ormanları ile maki elemanlarından meydena gelmektedir. Kayın
ormanları kuzeydeki Çataldağı üzerinde görülürken, Gelenduros ve Kazdağı
çevreleri ile düz ve dalgalı plato yüzeyi üzerinde meşe ve kızılçam ormanları
maki elemanları (Akçakesme, koca yemiş, ardıç ve katırtırnağı) yükseltisi az
olan tepe ve yamaçlarda görülmektedir.
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1.2.3. Su Kaynakları
Kepsut İlçesi içerisinde kalan ve kaynaklarını yüksek kesimlerden alan
akarsular Susurluk Çayı’na doğru akış istikameti göstermektedirler. Sahada ana
akarsu konumundaki Susurluk Çayı bütün kolları bünyesine alarak, bir dizi
boğazı ve ovayı kat ederek, Marmara Denizine dökülmektedir. Bu nedenle
ilçenin akarsuları, Türkiye akarsu havzaları ayrımında, Marmara akarsu
havzasına dâhil edilmektedir. Önemli akarsular arasında da Kille Deresi, Su
Çıktı, Simav Çayı ve Şeremetler Dereleri yer almaktadır.

Şekil 3. 2.1. Kepsut Su Çıktı deresi

Şekil 3. 2.2. Kepsut Simav Çayı

Şekil 3. 2.3. Kepsut Kille Deresi

Şekil 3. 2.4. Kepsut Şeremetler deresi
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1.2.4. Nüfus Profili
Kepsut ilçesinin nüfusu 2021 yılı sayımına göre 22 591 olarak
belirlenmiştir. İlçeye bağlı 6 merkez mahalle olmak üzere toplam 69 mahalle
bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu genellikle ilçenin merkez mahallelerinde daha
fazladır. TÜİK verilerine göre ilçemizin yaş ve cinsiyet dağılımına göre erkek
nüfusu 12 461, kadın nüfusu ise 10 130’dur. Yine TÜİK verilerine göre
ilçemizde 20-39 yaş arası nüfus sayısı 5 567’dir. (TÜİK verilerine göre Kepsut
İlçesinin yaş ve cinsiyet dağılımına ait kadın erkek nüfusu Tablo 1’de
verilmiştir). Genel nüfusta yıllar itibariyle düşüş gözlenmektedir. Kırsal bölge
nüfusunun iş bulma ve eğitim nedeniyle Balıkesir iline ve diğer ilçelere göçü,
düşüş sebebi olarak gösterilebilir.
Tablo 1: TÜİK Verilerine Göre Kepsut İlçesinin Yaş ve Cinsiyet Dağılımına
Göre Kadın-Erkek Nüfusu.
YAŞCİNSİYET

0-19

20-39

40-64

65-74

ERKEK

1834

3689

4753

1382

803

12 461

KADIN

1632

1878

3855

1585

1180

10 130

TOPLAM

75+

TOPLAM

22 591

KAYNAK: BBB 2022-2024 Revize Stratejik Planı baz alınarak hazırlanmış olup 31 Aralık
2021 ADNKS Verilerine göre tekrardan güncellenmiştir. 1

1.2.5. Gelir Durumu Ve Göç
TÜİK’ ten alınan 2021 yılı verilerine göre Balıkesir ilinde işgücüne
katılma oranı (%) 51.3, istihdam oranı (%) 47.7, işsizlik oranı ise (%) 7.9’dur.
İlçemiz sürekli olarak göç veren bir ilçedir. Özellikle gençlere yönelik iş
imkânı ve sosyal faaliyetlerin yetersizliği nedeniyle genç nüfus giderek
azalmaktadır. Bunun sebebi ise ilçemizde geniş çaplı fabrika ve üretim
tesislerinin olmamasıdır. Küçük çapta bir sanayi sitesi bulunmasına rağmen iş
imkânı asgari düzeydedir. Dolayısıyla bu durum il merkezine göçü tetiklemiştir.
İl merkezine olan bu yoğun göçün bir diğer sebebi ise il merkezinin ilçeye
oldukça yakın olmasıdır.

1

BBB 2022-2024 Revize Stratejik Plan
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1.2.6. Ekonomik Yapı
İlçelerin Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre
(SEGE-2017) Kepsut ilçesi 970 ilçe arasında 617. sırada yer almaktadır.
Balıkesir ili içerisinde de 20 ilçe arasında 18.sıradadır.
İlçemiz sürekli olarak göç veren bir ilçedir. Özellikle genç nüfus giderek
azalmaktadır. Bunun sebeplerinden birisi de ilçemizde geniş çaplı fabrika ve
üretim tesislerinin olmamasıdır. Çoğunlukla halkın geçim kaynağı tarım ve
hayvancılıktır. İlçede süt üretimi de ileri seviyede olup önemli bir gelir
kaynağıdır. Çeşitli mesleklere ve eğitim durumuna göre sağlıklı bir dağılım
listesi olmamakla beraber yaklaşık olarak nüfusun %86'sı tarım, %10'u ticaret,
imalat ve küçük sanatlar sektörü, %4'ü ise hizmetler sektörün de çalışmaktadır.
NÜFUSUN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
TARIM
TİCARET, İMALAT ve KÜÇÜK
SANATLAR SEKTÖRÜ
HİZMETLER SEKTÖRÜ

Şekil 3.5.1. Nüfusun Sektörlere Göre Dağılımı

Özel Sektör
Kepsut Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan elde edilen 2021 Yılı Haziran
verilerine göre, 230 meslek dalında 3438 toplam üyesi, 620 faal kayıtlı üyesi,
150 faal olan meslek dalı sayısı bulunmaktadır. Toplamda özel sektörde faaliyet
gösteren 609 da işletme bulunmaktadır. İlçemizde büyük çaplı fabrika ve üretim
tesisleri bulunmamakla birlikte dar bir alana kurulmuş sanayi sitesi
bulunmaktadır. Bir de ilçemiz ekonomisine katkısı büyük olan YERSA Sentetik
Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunmaktadır. İlçemizde Gıda Güvenliği Bilgi
Sistemi’ne (GGBS) kayıtlı 28 adet kayda tabi üretim işyeri bulunmaktadır.
İlçemizde 50 adet süt toplama merkezi ve 1 adet onaylı mezbaha, Dereli ve
Serçeören Mahallelerinde de alabalık tesisleri yer almaktadır.
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İlçemizde bilinçli tarım ve hayvancılık yapılamamaktadır. Üretilen tarım ve
hayvansal ürünlere katma değer kazandıracak bir tesis bulunmadığından ilçe
ekonomisi hak ettiği geliri elde edememektedir. Son zamanlarda Kepsut
Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa
yürütülen damızlık küçükbaş hayvan üretim tesisi projesi, Kepsut Belediye
Başkanlığı’ nın ücretsiz toprak analizi imkânı sağlaması, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’ nin kooperatiflere verdiği destekler ve ilçemizde bulunan STK’ların
düzenlediği destekler ile üreticilerimiz tarım ve hayvancılık alanında
bilgilendirilmekte ve alternatif katma değer üretecek ürünler konusunda teşvik
edilmektedir .

Sanayi
İlçemizde sanayiye yönelik faaliyet gösteren fabrikalar;
YERSA Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Günlük Üretim
miktarı 28 ton hammadde –13.000 adet büyük boy çuval üretimi yapılmaktadır.
Personel sayısı 270 adet idari, teknik ve işçi personel – ayrıca fason iş
verilen atölyelerde 500 işçi istihdam edilmektedir.
Sorumluluk alanında faaliyet gösteren işletmeler aşağıya çıkartılmıştır;
S.
No

İŞLETME ADI

MADENİN
CİNSİ

FAALİYET
DURUMU

AÇIKLAMA

Her Mevsim Yer
Üstü Faaliyet
Gösterir.
Her Mevsim Yer
Üstü Faaliyet
Gösterir.

1

Enerji Mad. Tic. Nak. A.Ş
İsaalan Mah.

Kömür

Açık

2

Grup İdeal Madencilik A.Ş
İsaalan Mah.

Kömür

Açık

3

Rüzgar Enerjisi Polat Enerji
Grubu A.Ş Armutlu Mah.

Rüzgar
Enerjisi

Açık

Her Mevsim
Faaliyet Gösterir

4

Yersa Çuval Fabrikası Saraç
Mah.

Çuval

Açık

Her Mevsim
Faaliyet Gösterir

5

İsmail Uludağ Kum-Çakıl
Ocağı, Hotaşlar Mah.

Kum Ocağı

Açık

Her Mevsim
Faaliyet Gösterir

6

Kepsut Belediyesi Kum Çakıl
Ocağı, Hotaşlar Mah

Açık

Her Mevsim
Faaliyet Gösterir

Kum Ocağı
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1.2.7. Tarım
İlçenin arazi varlığı 894 000 dekar olup, bunun 216 350 dekarını tarım
arazisi (32 500 dekar sulu tarım yapılan yerler), 57 000 dekar çayır ve mera
arazisi, 504 650 dekar ormanlık alan ve 116 000 dekarlık kısmı ise tarım dışı
alan (kayalık, hazine arazisi, yerleşim yeri gibi) oluşturmaktadır. Tarım
arazilerinin 144 025 dekarının tarla, 20 325 dekarının bağ, bahçe bitkileri, ekili
alanlar ve 2000 dekarını nadas alanı oluşturmaktadır.
Tablo 1: Kepsut İlçesinin Tarım Arazi Varlığı (ha)

ARAZİ CİNSİ

ALAN (ha)

TOPLAM ALANA
ORANI (%)

21 635*

24

5700

6

Ormanlık Alan

50 465

57

Ürün Getirmeyen Yerler

11 600

13

ÇKS Kayıtlı Alan

8670*

10

Tarım Arazisi
Çayır Mera

*ÇKS Kayıtlı Alan Tarım Arazisi Alanı İçindedir.
Kaynak: Kepsut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 Yılı Veriler
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Tarım Arazilerinin Dağılımı
Kepsut’ un tarım arazilerinin dağılımı şu şekildedir; %20’si ova, %80’i
kıraç ve yayladır. İlçe yüz ölçümünün %25,38’ni teşkil eden 21.635 hektar tarım
arazisinin dağılımı ise aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Şekil 3.5.2. Kepsut’ un Tarım Arazisi Dağılımına Ait Dairesel Grafik

İlçemizde birçok tarımsal ürün yetiştirilmektedir. Bu ürünler ve üretim
alanları dağılımı aşağıda yer alan Kepsut İlçesinde Yetişen Tarımsal Ürünler Ve
Üretim Alanları tablosunda verilmiştir.
Tablo 2: Kepsut İlçesinde Yetişen Tarımsal Ürünler Ve Üretim Alanları
Buğday

Yulaf

(DA)

(DA)

29.400

58.277

Arpa

Fiğ

(DA)

(DA)

10.615

5.910

Diğer
Ürünler

Mısır

Mısır

(dane)

(Slaj)

(DA)

(DA)

(DA)

18.137

165

Baklag
iller

Aspir

(DA)

(DA)

20.110

1.320

18

Diğer

Meyve

Haşhaş
tohumu

Lavanta

Sebze

Örtü
Altı
Sebze

(DA)

(DA)

(DA)

(DA)

(DA)

9.885

56

Kaynak: Kepsut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 Yılı Verileri
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8.970

263

800

Fındık
Kepsut ilçesinin Kızıloluk Mahallesi'nde (bölgenin yüksek kesimlerinde),
1980 yılında başlayan, şimdilerde 6200 ağaca ulaşan fındıkta, 2021 İlçe Tarım
Ve Orman Müdürlüğü verilerine göre yıllık 31 ton ürün elde edilmiştir. Ancak
ilçemizde fındık üretimi için yeterli imkân sağlanamadığından ciddi bir
ekonomik kayba sebep olmaktadır.

Şeftali
Türkiye'nin şeftali üretiminde önde gelen merkezlerinden olan Kepsut
ilçesi; meyve suyu firmalarının aroması dolayısıyla özellikle tercih ettiği Kepsut
Şeftalisi, tarımsal ürünlerin üretiminde ilk sıralarda yer almaktaydı. Bu nedenle
eskiden her yıl temmuz ayında ilçede Şeftali Şenlikleri düzenlenmekteydi.
Ancak son yıllarda meyve ağaçlarının iklim şartlarından dolayı korunamaması
nedeniyle ilçemizde eskisi kadar şeftali üretimi yapılamamaktadır. Kepsut İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 800 ton
şeftali elde edilmektedir. Değişen iklim şartlarına uyum sağlayabilecek şeftali
ağacı yetiştiriciliği konusunda Kepsut Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam etmektedir.
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Fasulye
İlçemizde gün geçtikçe yetişme alanı genişleyen fasulye genellikle sulak
bölgelerde, yaz aylarında üretimi gerçekleşmektedir. Tam kurumadan
toplanmaktadır ve üreticiye büyük bir gelir kazandırmaktadır. 2021 yılı Kepsut
İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre yıllık 55 ton fasulye
yetişmektedir.
Arıcılık
İlçemizde son dönemlerde arı yetiştiriciliği önemli bir noktadadır. Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi tarafından arı yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla
üreticilere yem desteğinde bulunulmuştur. Arı yetiştiricileri daha verimli bal
alabilmek için arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştirmektedir. İlçemizde 5150
adet arı kovanı bulunmaktadır. 2020 yılı için 38 Arı işletmesinde, 3444 Aktif Arı
Kolonisi tespit edilmiştir. Arıcılıkla uğraşan vatandaşların bilinçli ve katma
değerli ürün üretebilmesi için halk eğitim merkezi tarafından gerekli eğitimler
verilmektedir.

Seracılık
Kepsut ilçesinde 2021 yılı İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden elde
edilen verilere göre; Marulun ( kıvırcık ) ekim alanı 28 dekar olup yaklaşık 84
ton ürün, salatalığın (sofralık) ekim alanı 14 dekar olup 168 ton, domatesin
(sofralık) ise ekim alanı 14 dekar olup 210 ton ürün elde edilmektedir.
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Diğer Ürünler
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında
Desteklenen Ürünler arasında Kepsut ilçesinde arpa, buğday, çavdar, nohut,
tritikale, yem bitkileri, zeytin – zeytinyağı gibi ürünler de desteklenmektedir.
İlçede buğday tohumu için Kepsut Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında en iyi
ve verimli buğdayı deneyip en yüksek verim alınmaya çalışılmaktadır. Dekara
800 buğday alınacağı planlanmakta olup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile bu
süreç yönetilerek KESPİT Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile çalışmalar devam
etmektedir.
Kepsut Süt Üretimi
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2021 yılında 45
milyon 647 bin 247 litre üretim yapılmıştır. İlçemizde süt üretimi oldukça iyi bir
nokta da olmasına rağmen süt işleme tesisi açısından büyük bir eksiklik
yaşanmaktadır.
Şehrimiz ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ sloganıyla ön plana çıkmaktadır.
İlçemizde de Bükdere Mahallesi’nde geleneksel yöntemlerle oğlak derisinde
üretilen Dünya Miras Listesinde de yer alan ‘Mavi (küflü) katık peyniri’ önemli
bir simge haline gelmiştir.

Şekil 3.5.3. Bükdere Mavi (Küflü) Katık Peyniri
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1.2.8. Hayvancılık
Kepsut ilçesinde genellikle geçim kaynakları arasında tarım, hayvancılık ve
ormancılık ilk sıraları alır. Hayvancılık ilçe halkının geçiminde önemli bir yer
tutmaktadır. Ağırlıklı olarak koyun, keçi, sığır ve kanatlı yetiştirilmektedir.
İlçede 28 935 sığır cinsi hayvan, 43 150 koyun, 6840 keçi ve toplam 388 705
kanatlı hayvan varlığı bulunmaktadır.
Tablo 3: İlçedeki Hayvan Varlığı Dağılımı ve Adedi
HAYVANIN CİNSİ

ADEDİ

HAYVANIN CİNSİ

ADEDİ

KOYUN

43 150

MANDA

5

KEÇİ

6840

AT

18

SIĞIR (KÜLTÜR)

23 180

EŞEK

154

SIĞIR (MELEZ)

5215

ARI KOVANI

5150

SIĞIR (YERLİ)

540

TİCARİ KANATLI

388 000

SIĞIR TOPLAMI

28 935

DİĞER KANATLI (HİNDİ,
ÖRDEK…)

705

Kaynak: Kepsut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 Yılı Veriler
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1.3. KEPSUT TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLER
1.3.1. Asartepe Tepesi Antik Kenti
Bu bölgede Roma ve Bizans dönemlerinden kalma buluntular yer
almaktadır. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan antik kumaşın 1800 yıllık olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca Helenistik döneme ait bir sur kalıntısının bulunduğu
alanda, lahit mezar, ok ve mızrak uçları, seramik parçaları, toprak kaplar ve
koku ve gözyaşı şişesi olarak kullanıldığı düşünülen cam şişeler bulunmuştur.
Kazı çalışmaları devam eden bu alanın Balıkesir’in antik döneme ait en eski
yerleşimlerden biri olduğu tahmin edilmektedir. Bu yönüyle Asartepe Tepesi
Antik Kenti Kepsut' taki tarihi yerler içinde özel bir öneme sahiptir ve Kalburcu
Köyü sınırlarında yer almaktadır.
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1.3.2.Kepsut Ziraat Mektebi
Kepsut-Recepköy yolu üzerinden ulaşılabilen ve bir süre kışla şeklinde
kullanılmış olması dolayısıyla Kışla Mevki olarak da ifade edilen Kepsut Ziraat
Mektebi Osmanlı Döneminde inşa edilen bir yapıdır. Bina, Cumhuriyet
döneminin ilk ziraat mektebi olarak işlev görmüştür ve büyük bir kısmı bugün
halen ayaktadır. Kışla Mevki aynı zamanda bir mesire alanı olarak
kullanılmaktadır.

1.3.3.Ulupınar Mağarası
Kepsut çok sayıda mağaranın bulunduğu bir ilçe olarak dikkat
çekmektedir ve ilçenin öne çıkan mağaralarından biri 728 m uzunluğu ile
Ulupınar Mağarasıdır. Mağaranın genişliği 4 metreden 12 metreye kadar
değişmektedir. Yüksekliğin ise 2 metre ile 20 metre arasında değiştiği büyük bir
mağara olan Ulupınar, Bükdere Köyünün 2 kilometre kuzeyindedir. Konumu
dolayısıyla Bükdere Mağarası olarak da adlandırılmaktadır. Kepsut’ta Ulupınar
dışında Dedekırantepe, İncirlikuyu ve Kocain Mağaraları da bulunmaktadır.
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1.3.4. Seçköy Göleti
Etrafı ağaçlarla çevrili bir doğal güzellik olan Seçköy Göleti, tehlikeli
olması sebebiyle yüzmek için kullanılamamaktadır. Bununla birlikte çevresi
piknik alanı olarak değerlendirilmektedir
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1.3.5. Elma Gediği ve Su Uçtu
Serçe Ören Köyü’ne bağlı Elma Gediği’nde alabalık üretim çiftlikleri
bulunmaktadır. Serçe Ören’i 12 km geçerek Dursunbey ve Kepsut sınırlarının
kesişim yerinde ulaşılabilecek bir doğal güzellik olan Su Uçtu ise doğa yürüyüşü
ya da piknik alanı için uygun bir yer arayanlara hoş bir alternatif sunmaktadır.
Su Uçtu adı ise yüksek bir tepeden akmakta olan şelaleden gelmektedir.
Gelendros Dağı eteklerinde yer alan bu doğal güzellikte geçirilen zamana kuş
sesleri eşlik etmektedir.

1.3.6. İnebey Türbesi
Kepsut’un Tekkeışıklar Köyü’nde yer alan bu türbe, Ayni Ali Bey adına
yaptırılmıştır. İnebey adıyla da bilinen Ayni Ali Bey’in Yıldırım Bayezid’in
sancak beylerinden olduğu ve Ankara Savaşı’na da katıldığı bilinmektedir.
Türbe şifa arayanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir mekândır.
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Kepsut Simav Çayı
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2. BÖLÜM
PAYDAŞ ANALİZİ
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Kepsut Kuş Bakışı Görüntüleri -4-
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PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaşların yerel kalkınma stratejisinin hazırlanması ve uygulanması
süreçlerinde önemleri büyüktür. Planlamaların etkin bir şekilde yapılabilmesi
için paydaşların rollerine uygun bir şekilde katılımlarının sağlanması uygulama
aşamasında da etkinliğin garantisi olacaktır. Bu bilinçle paydaş analizi,
katılımcı, interaktif bir süreçle gerçekleştirilmiştir. Yerel Kalkınma Stratejisi
hazırlama aşamasında esas olarak paydaş analizinde ilçemizin gerçek durumunu
yansıtmaya özen gösterilmiştir.
Paydaşların beklenen konumlarından ziyade izlenebilir bir şekilde katkılarının
değerlendirilmesine önem verilmiştir.
Bu doğrultuda anahtar paydaşlarımız Kepsut Belediyesi ve Kepsut
Kaymakamlığı ile başlamaktadır. İlgili kamu kurumlarımızın görev ve
sorumlulukları doğrultusunda ortaya koydukları faaliyetler kırsal kalkınmaya
katkı sağlamaktadır.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetlerimizle de
uyumlu olarak mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde özellikle tarımsal
faaliyetlerimizin desteklenmesinde görev ve sorumluluk sahibidir. Bu konumu
dolayısı ile ilçemizde yaşayan ve YKS çıktılarının faydalanıcısı konumunda
olan vatandaşlar ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz arasında kuvvetli bir
bağ mevcuttur. Yine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’müz deneyim ve
organizasyon gücüyle Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlık sürecine önemli katkıda
bulunmaktadır.
İlçemizdeki yeni kurulan ancak uzun süreli bir fikir birliğinden doğan, çalışma
alanları itibari ile kalkınma ile ilgili iki kooperatifimiz anahtar paydaşımızdır.
Muhtarlar da kamu temsilcisi ve kırsal mahallerde güçlü eşsiz konumlarıyla
YKS hazırlık süreci itibariyle çalışmalara güç vererek etkin toplantı, analiz ve
değerlendirme çalışmalarının uygun kişiler ile yapılmasına katkı sağlamışlardır.
Öne çıkan potansiyel faydalanıcılar bu şekilde gözlemlenebilmektedir.
İkincil paydaşlarımız genel olarak farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmeyi
sağlayarak uzun vadede daha etkin katılımlarını sağlamak hedefinde olduğumuz
tüzel
kişilikler
ve
gerçek
kişilerden
oluşmaktadır.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ziraat Odası, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü uzun
vadede birlikte sahada ortak proje ve faaliyetler uygulayabileceğimiz tüzel
kişilikler olarak YKS hazırlık sürecinde hedef paydaşlarımız arasında
olmuşlardır.
Sürece
katılımlarındaki etkinlikleri değerlendirildiğinde
bilgilendirme ve farkındalık oluşturmayla uzun vadede daha olumlu katkılı
birliktelik oluşturabilecekleri dikkate alınarak, Esnaf ve Sanatkârlar Odası,
Ziraat Odası, Halk Eğitim Müdürlüğü gibi güçlü kuruluşlarımız ikincil paydaş
olarak belirlenmiştir.
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Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının sürecin tamamından bilgi sahibi
olmaları sağlanıp, uzun vadede, orta vadede YKS uygulaması aşamalarında
katılım ve etkin projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında fayda
sağlayabilecekleri düşünülerek ikincil paydaş olarak değerlendirilmişlerdir.
Mahallelerde genel olarak yaşayan halk, çiftçiler gibi kişilerle kırsal kalkınma
stratejisinin uygulanması sürecinde hedef gruplar olmakla birlikte herkesin
sürece katılım istekliliğinin eşit olmayacağından bilgilendirme ve farkındalık
oluşturma temasıyla genel kitlenin ikincil paydaş olarak değerlendirilmesi ön
görülmüştür.
Diğer paydaşlarda YKS uygulama aşamalarında fırsat oluşturulabileceği
düşüncesi ile ilçemizde kurulmuş olan meslek yüksekokulumuzun paydaş olarak
değerlendirilmesi ön görülmüştür. Bu faaliyetlerin içerisinde faaliyetlerin
etkinliğinin sağlanması için ilgili okulda faaliyet gösteren akademisyenlerin
katılımları beklenebilir. Yine ilçemizde yatırım düşüncesi olabilecek olan
yatırımcılar YKS uygulamalarının uygun fırsatlar oluşturabileceği düşüncesi
yatırım yapabilecekleri ve faaliyetlerimize yatırımları doğrultusunda destek
bulunabilecekleri ön görülmektedir. İl merkezine göçmüş olan Kepsutlular’ın ilk
aşamada YKS hazırlanma sürecinde ilçede bulunmadıklarından dolayı süreçlere
katılmamalarına rağmen uzun vadede gerçekleştirilebilecek kırsal kalkınma
faaliyetlerin devamında ilçede etkinlikte bulunabilecekleri, tersine göç faaliyeti
gerçekleştirebilecekleri
düşünülerek
diğer
paydaşlar
arasında
değerlendirilmişlerdir.
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3.BÖLÜM
GZFT ANALİZİ
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Kepsut Seçköy Göleti
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3. GZFT ANALİZİ
Gerçekleştirdiğimiz toplantılardan elde edilen bilgiler doğrultusunda
GZFT analizimizin içeriği oluşturulmuştur. Buna göre; GZFT analizi aşağıda
başlıklar altında sıralandığı gibi belirlenmiştir.

3.1. GÜÇLÜ YÖNLER
Bu bölümle amaç; bugünkü Kepsutu mevcut özellikleriyle tanıdıktan sonra
mevcut olan bu özellikleriyle “Kepsut’ un hangi konularda güçlü olduğunu
belirlemektir”
- İlçemizin Balıkesir il merkezine yakın olması ulaşım, sağlık hizmetleri gibi
konularda avantaj sağlamaktadır.
- Kırsal yaşam kültürel ve geleneksel özellikleriyle sürmektedir.
-Alt yapı sorunlarının ilçe merkezinde asgari düzeyde olması sebebiyle ilçe
merkezinde ve kırsal mahallerde içme suyu ve elektrik sıkıntısı gibi alt yapı
sorunları yaşanmamaktadır. Kırsal mahalleler dâhil olmak üzere ulaştırma alt
yapısı sağlanmıştır. Yılın 12 ayı ulaşım sağlanabilmektedir.
- Yörükler, Manavlar, Muhacirler, Lazlar, Pomaklar gibi farklı kültürden insan
gruplarının varlığıyla ilçemizde kültürel çeşitlilik bulunmaktadır.
- İlçemizde yakın tarihte meyveciliğin yoğun bir şekilde yapılması sayesinde var
olan meyvecilik bilgi ve deneyimi mevcuttur.
- İlçemizde turizm açısından değerlendirilebilecek, mesire yeri olabilecek doğal
zenginlikler yer almaktadır.
- Bükdere Mahallemizde bir doğal değer olarak Ulupınar Mağarası
bulunmaktadır.
- İlçemizde anıtsal değeri ile Kışla Binasının/Çiftlik Mektebinin olması Kepsut
tarihi açısından önemli bir noktadadır.
- İlçemizde Kadınlara yönelik kooperatif kurulmuştur.
- Tıbbi aromatik bitkilere uygun iklim ve toprak yapısı elverişli olup tıbbi
aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda girişimler yer almaktadır.
- Serçeören Mahallesinde doğadan toplanan mantardan önemli bir kazanç elde
edilmektedir. Yörede yaygın özel bir ürün olarak da dağlardan ayı mantarı
toplanmaktadır ve ilaç firmalarına gönderilmektedir.
- Bükdere mahallesinde butik üretimi yapılan, ödül de alan “Küflü Katık
Peyniri” üretimi, Akçaköy mahallesinde de keçi peyniri üretimi yapılmaktadır.
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- İlçemizde doğal şartlarda, uygun maliyetlerle yetiştirilebilen ve organik et
üretimi olarak yerli sığır ırkları dâhil olmak üzere hayvancılık geleneği vardır.
- ilçemizde Doğalgaz bulunmaktadır.
-Köyden kente olan insan göçünü, biraz da olsa kentten köye olarak tersine
çevirmiş olan YERSA Sentetik Dokuma Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ nin ilçemiz
hudutları dâhilinde olması ve 5 adet fason çuval dikim atölyesi ile ilçe
insanımıza istihdam sağlamış olması
-Ulaşım itibariyle İzmir-İstanbul, Bursa yoluna 20km gibi bir mesafede
oluşumuz; Balıkesir –Kütahya yolu üzerinde bulunmamız, Ayrıca ilçemiz
merkezinden 8 km uzaklıktan demiryolunun geçiyor olması
-İlçemiz hudutları dahilinde Kömür, kurşun, çinko, bakır, talk, wollastonit,
manganez, linyit, demir, magnetkies, kaolin vs. gibi maden yatak ve damarlarına
sahip olmamız
-İlçemizin emniyet ve asayiş açısından sorunsuz ve güvenli bir ortamın olması
ilçemizi yerleşim ve yatırımlar için cazip hale getirmektedir.
-Vilayete yakın olmamız sebebiyle bölgemizde yatırımlar için etkili olabilecek
bir konuma sahip olmamız,
-İlçe merkezine uzaklıkları 15 ile 45 km mesafede bir şeritte bulunan ormanlara
sahip olmamız
-Tarım ve Hayvancılıkta cazibe merkezi olabilecek bir konumda olmamız
-Kendi içinde herkes tarafından yok bilinen fakat var olan girişimci potansiyele
sahip olmamız
-Kepsut konumu itibariyle, kendi içinde ve bölgesinde kalkınmanın öncüsü
olmaya aday bir potansiyele sahip olması.
-Resmi kurumların personel, bina ve yerleşimle ilgili sorunlarının olmaması
-Yaklaşık 24 km2’lik ovaya sahip oluşumuz
-Yüksek dağlık alanlar, düz ve dalgalı plato yüzeyi ile ova ve vadi tabanı olmak
üzere 3 farklı jeomorfolojik üniteye sahip olmamız
-Simav çayı ve kollarına sahip olmamız
-İlçe ve yakın çevresinin Akdeniz ikliminin etkisi altında olması
-İlçede birbirinden farklı toprak tiplerinin yayılış göstermesi
-Taban suyu seviyesinin, yüzeye çok yakın olduğu alanların fazla oluşu
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-Yer altı suyu bakımından neojen ve kuaternere ait arazilerin geniş alanlar
kaplaması gibi, avantaj olarak değerlendirilebilecek özelliğimizin olması
-Yer altı suyu kalitesi bakımından S2C1 harfleri ile ifade olunan iyi ve kaliteli
suya sahip olmamız
-Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarımızın olması
-Bitkisel üretimde önemi ispatlanmış olan arı döllemesi açısından bakıldığında,
ilçemizde arı ve arıcılığa ilginin olması
-Bergama, Roma, Bizans dönemi kalıntılarına ilçemizin; Dedekaşı, Yaylabaşı,
Örenli, İsaalan, Kalburcu, Beyköy, Bükdere gibi mahallelerinde rastlanıyor
olması
-Toplu konut alanı olarak planlanmış ve bir kısmına TOKİ tarafından inşaatları
yapılmış olan arazimizin olması

3.2.

ZAYIF YÖNLER

Bu bölümle amaç; Bugünkü Kepsut’u mevcut özellikleriyle tanıdıktan
sonra mevcut olan bu özellikleriyle “Kepsut’ un hangi konularda
güçsüz/zayıf olduğunu belirlemektir”
- İstihdamın yetersiz olması, gençlerin ilçede istihdam edilememeleri durumu
vardır.
- İlçede üretilen ürünleri pazarlama eksikliği vardır.
- Sulamalı tarım yapılması için su imkânlarının yetersizliği söz konusudur, bu
konuda sorunu çözecek tarımsal alt yapı projesi vardır.
- Kırsal mahallerde hayvancılık faaliyetlerinde düşük maliyetle gelişime katkı
sağlayacak yeterli mera alanı yoktur.
- Şeftali üretimi başta olmak üzere meyve üretimi nedeniyle meyve suyu
fabrikasına sahip bir ilçeyken, ağaçların iklim şartlarından dolayı korunamaması
nedeniyle üretimi durma noktasına gelmiştir.
- İlçede yeterince girişimci ve ekonomimizi güçlendirecek rekabetin olmaması
durumu.
- İlçede doğal zenginliklerimizin alt yapı eksikliğinden toplum faydasına ve
turizm odaklı dinlenme alanı olarak kullanılamaması.
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- Doğa yürüyüşü, kampçılık, dağ tırmanışı gibi etkinliklere uygun alanlarımızın
değerlendirilememesi.
- Gençler için günümüz imkânlarına uygun sosyal yaşamın ilçe genelinde
gelişmemiş olması.
- İhtiyaçların yakın il merkezinde karşılanmasından dolayı ilçede özel sektör
ürün ve hizmetlerinin gelişmemesi
- İlçede kalkınma alanında farkındalık oluşturacak, motivasyon kaynağı iyi
örnek projelerin başarılamamış olması
- Kırsal mahallerde genç nüfusun evlilik sonrasında kırsal mahalleden ilçe
merkezine göçmesi
- Tarımsal faaliyetlerimizin, özellikle meyveciliğin gerilemiş olması, bu
doğrultuda ürün çeşitliliğinin az olması
- İş geliştirme için yeterli eğitimlerin verilmemesi, mesleki eğitim yetersizliği
- Birlikte hareket konusunda isteksizlik olmasıdır.
-Bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyecek fabrikaların, işletmelerin,
imalathanelerin bugüne kadar kurulamamış olması
-Üretilen ürünleri stoklayabilecek, saklayabilecek soğuk hava deposuna sahip
olamayışımız
-Üretilen ürünlerin pazarlanamaması
-Kepsut insanının birbirine tutkun olamaması, üretilen ürünleri bile satarken bile
kaça sattıklarını birbirlerinden saklamaları
-Sivil toplum örgütlenmeleriyle ilgili geçmişte yaşanan kötü ve başarısız
örgütlenme örnekleri sebebiyle ilçe halkının örgütlenmeye karşı ilgisiz, isteksiz,
ve duyarsız olması ve bu konuda gayret gösterenlere de vatandaşın kuşkuyla
bakması
-Sivil toplum örgütlerinin yeterli sayıda ve etkin bir seviyede olmayışı yönetime
katılımın zayıf olması, özellikle kadınlarla ilgili hiçbir örgütlenme olmaması
-İl merkezine çok yakın olmamız sebebiyle ilçede yeterli düzeyde ticari
faaliyetlerin gelişememesi
-Bankacılık sektörünün 2001’li yıllardan sonra izlediği küçülme stratejileriyle,
ilçemizde sadece Ziraat Bankası’ nın ve Denizbank’ın kalmış olması ve daha
sonra bankacılık sektörünün genişleme stratejilerinden ilçemizin gereken
yatırımı alamamış olması
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-Planlı bir kentleşmenin yıllar öncesinde hayata geçirilememesi bugün ne gibi
sıkıntılar ortaya çıkardığını hep birlikte görmekteyiz. Mesela 1953 yılında ilçe
statüsüne kavuşmamıza rağmen, vatandaşlarımızda şehircilik kültürünün /
anlayışının istenen düzeyde olmaması
-İlçemizde 69 muhtarın yönetim ve yönetişim ilmi konusunda yeterli bilgiye
sahip olmamaları(hatta ve hatta yarısından fazlasının dilekçe yazma konusunda
bile yeterli bilgiye sahip olmamaları)
-Kepsutlu olup da Kepsut dışında bulunan, devletin değişik kademelerinde
görevli olan Kepsut’ lu hemşerilerimizden yeterince destek alınamaması.
-“Kepsut’ ta hiçbir şey olmaz, hiçbir şey yapılamaz ” biçiminde yerleşmiş olan
çok tehlikeli bir güvensizlik duygusunun tüm ilçe halkının benliğini sarması

3.3.

FIRSATLAR

Bu bölümle amaç; bugünkü Kepsut’ u mevcut özellikleriyle tanıdıktan
sonra mevcut olan bu özellikleriyle “Kepsut için gelecekte fırsat oluşturan
durumlar belirlemektir”
- Kooperatifçilik alanında, özellikle kadın kooperatiflerine KOOP-DES
örneğindeki gibi kamu desteklerinin gelişmesi.
- İlçelerde istihdam olanakları sağlayan firmalar ile yapılan anlaşma modelleri,
örneğin ilimizde örneklerini gördüğümüz markalaşmış tekstil firmalarının
ürünlerinin üretimi için ilçeleri tedarik noktası olarak belirleyip proje
geliştirmesi
- Kırsal turizm talebinin genişlemesi ve ilimizde kırsal turizm destinasyonlarının
oluşturulması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının olması
- Kırsalda üretilen yöresel ürünlere artan talep
- Tarım faaliyetlerine ve esnaf faaliyetlerine verilen kamu destekleri ve kredileri
- KOSGEB girişimcilik destekleri
- Kırsal hayata dönüş meylinin artmasıyla kırsala yapılan yatırımların artması
- Kamu kuruluşlarımızın, özel sektörün ve diğer kuruluşların sağladığı hibe
destekleri
- Gelişen E-ticaret sistemleri ve bu doğrultuda oluşan dijital ortak pazar
platformlarının varlığı; Örneğin; özel sektör girişimlerinden ayrı olarak Tarım
ve Orman Bakanlığımızın DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) projesinin varlığı.
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- Kadın girişimciliğinin ve genç istihdamının kamu desteklerinde öncelikli alan
olarak kabul edilmesi
- ilçemizde Doğalgazın olması
-Sulu tarım için yer altı ve yer üstü kaynakların bulunması Kepsut’ un tarım ve
hayvancılıkta cazibe merkezi haline dönüştürülmesinde önemli bir fırsattır.
- Kepsut insanının ’dayanışma ve yardımlaşma hasleti ‘ keşfedilemeyen önemli
bir servetimizdir. Bu servet, yöneticileri tarafından doğru bir yaklaşımın
sergilenmesini beklemektedir
-İl merkezine olan yakınlığımız(aynı zamanda da tehdittir)
-16 Kasım 2007 tarihinde Balıkesir üniversitesine bağlı olarak “Veterinerlik
Fakültesi” nin kurulması kararının alınması
-Kepsut’ lu olupta Kepsut dışında bulunan her çeşit ve düzeyde mesleğe sahip
hemşerilerimizin çok olması
-26 derece sıcaklıkta ve 1,5 h/sn debisinde olan Eşeler köyündeki ılıca
suyumuzun olması
-Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim sektörü yatırımcılarının, ilçemiz
hudutları içerisinde planlamalar yapıyor olmaları

3.4.

TEHDİTLER

Bu bölümle amaç; Bugünkü Kepsut’ u mevcut özellikleriyle tanıdıktan
sonra mevcut olan bu özellikleriyle “Kepsut için gelecekte tehdit/tehlike
oluşturan durumları belirlemektir”
- Büyükşehir belediye yasası gereği köy tüzel kişiliğinin etkinliğinin zayıflaması
- Balıkesir in atık sularının ilçemiz ve köylerimizden geçmesi tarım ürünlerinin
zarar görmesine sebep olmaktadır. Akarsularımız kirlenmekte, çevresine
yapılabilecek tarım, turizm, ve sosyal tesis yatırımlarını engellemektedir.
- İlçemize yakın merkezlerde asgari ücretle işçi talebi, ilçemizde tarımsal
faaliyetlerde çalışacak insanların göçünü teşvik ettiğinden tehdit
oluşturmaktadır.
-Balıkesir’in en fazla göç veren ilçelerinden olmamız
-Son yıllarda geç donların görülme sıklığının artması
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-Yer altı suyu seviyesini bozacak miktarda çekilen sanayi suyu ve kum
ocaklarının bilinçsizce işletilmesine bağlı olarak akarsu yataklarının
derinleştirilmesi ile alçalan taban suyu seviyesi
-İlköğretim okullarında ve Kepsut ÇPL’de eğitim kalitesinin olması gerekenin
çok altında olması sebebiyle vatandaşların, çocuklarını Balıkesir’deki okullara
göndermesi
-İlin çok yakın olması sebebiyle ilçede çalışan kamu görevlilerinin ve bilhassa
öğretmenlerin il merkezinde ikamet ediyor olmaları, halkın bilinçlenmesine
davranışlarıyla katkıda bulunamamaları, bu hususun Kepsut’ lu bazı esnaflar
arasında bile yaygınlaşmaya başlaması
-ilçenin deprem kuşağında bulunması, deprem riskine açık durumda olmamız
-ilçemiz dışındaki sanayi tesisleri atıklarının çevre kirliliğine sebebiyet vermesi
-İlçede tarım ve hayvancılık dışında istihdam alanının yok denecek seviyede
olması sebebiyle işsizliğin sorun oluşturması
-İlçede organize sanayi ve organize tarım bölgelerinin oluşturulamamış olması
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Kepsut Millet Bahçesi

42

4. BÖLÜM
KEPSUT YEREL KALKINMA
STRATEJİSİ İÇİN KAMU-SİVİL
TOPLUM İŞBİRLİĞİ PROJESİ
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Kepsut ‘Çataldağ’
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KEPSUT YEREL KALKINMA STRATEJİSİ İÇİN KAMUSİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİ PROJESİ
Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Balıkesir İl
Koordinatörlüğü’nün yönlendirmesi ile LEADER yaklaşımı ‘Yerel Kırsal
Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması’ tedbiri kapsamında
Yerel Eylem Grubu çalışmalarımız başlamıştır. Bu doğrultuda Kepsut
Belediyesi ile Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneğimiz tarafından
ilçemizin tarihi, turistik, rekreasyon, eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarında
eksiklikler tespit edilip yapılabilecek faaliyetlere yönelik bir stratejik plan
hazırlanmıştır. Toplumsal gelişim ve halkla kamu kurumlarını iş birliği yapacak
düzeye taşımak üzere; engelli vatandaşlar, kadınlar, çocuklar, esnaflar, kanaat
önderleri, ilçe genelinde faaliyet yürüten politika yapıcıların odak grup
toplantılarıyla fikirlerinin alındığı ve bu fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik
toplantılar gerçekleştirilmiştir. Her bir toplantıya şehir plancısı, strateji uzmanı,
sosyolog, eğitimci ve sivil toplum kuruluşu yetkilisinin de katılımı sağlanarak
raporlar oluşturulmuştur. Bu reporlar doğrultusunda da KEPSUT YEREL
KALKINMA STRATEJİSİ KİTABI hazırlanmıştır.

4.1 Kepsut İlçesinin Kalkındırılması
İlçemizin katma değerini arttırarak, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomi
hareketliliği sağlayarak ilçemizde yaşayan halkın refah seviyesini geliştirmeyi
amaçlıyoruz. İlçemizde bulunan kanaat önderleri ve yerel halk ile ortaklaşa
çalışarak iş verimliliğini arttırarak birlikte üreten toplum anlayışını benimseterek
dışa bağımlılığı minimum düzeyde tutmak birinci hedefimizdir. Bu sayede insan
odaklı kalkınma anlayışı ile insanların gelişime ve değişime açık, üretken,
sosyo-ekonomik yaşama daha aktif katılımı sağlanması, güvenilir ve
sürdürülebilir imkânlar ile insanlarımızın sağlıklı, mutlu ve güvenli iş
politikasıyla merkez ve kırsal alanların daha iyi iş fırsatları ve yaşam ortamı
oluşturulabilir.
Kalkınma Amacımız; 11. kalkınma planı kapsamında oluşturulmuştur.
https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf
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PROJE HEDEFLERİ:
1. İlçe genelinde yapılması gereken işlerin koordinasyonu için gönüllü
olarak faaliyetlere katılacak ve iş birliği yapacak insanlara ulaşmak.
2. Alanında uzman kurum ve kişilerle halkı tanıştırarak beyin fırtınası
sürecine yenilik kazandırmak.
3. Toplumsal gelişim ve halkla kamu kurumlarını iş birliği yapacak düzeye
taşımak.
4. İş birliği yapılan alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin nitelik ve nicelik
olarak arttırılması sağlamak.
5. İlçemizin eksikliklerinin iyileştirilmesi ve daha yaşanabilir bir yer kılmak
için yenilikçi fikirler üretmek.
6. Toplantılar sonuıcu oluşan raporun Kepsut Belediyesi ve Vefalı Yurt
Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneğimizin gelecek yıllarda
gerçekleştireceği projelere de ilham vermek.
7. Halkı ilçedeki gelişim sürecine dâhil ederek aidiyet duygusu
kazandırmak.

Bu projenin dolaylı olarak pek çok hedef kitlesi bulunmaktadır. Ancak
Engelli vatandaşlar, kadınlar, çocuklar, esnaflar, çiftçiler, kanaat önderleri,
politika yapıcıları gibi yani halkın tamamının temsil edileceği gruplar hedef
kitlemizde yer almaktadır. Her odak grup toplantısında katılımcıların
ihtiyaçları, sorunları, bu sorunlara yönelik öneriler dinlenmiş olup fikir alışverişi
yapılmıştır. Ayrıca her odak grup tarafından hazırlanan anket doldurulmuştur.
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4.2. BELİRLENEN ODAK GRUPLAR İLE YAPILAN
TOPLANTILARIN ÇIKTILARI
ODAK GRUPLAR
1

ÇOCUKLAR VE GENÇLER

2

KADINLAR

3

ESNAFLAR

4

ENGELLİ VATANDAŞLAR

5

KANAAT ÖNDERLERİ

6

İLÇE GENELİNDE FAALİYET YÜRÜTEN POLİTİKA YAPICILARI

7

ÇİFTÇİLER

8

MUHTARLAR

1. ODAK GRUP ÇOCUKLAR/GENÇLER:
Kepsutlu çocuk/gençler ve Kepsut’taki üniversiteli gençler ile 30 kişiyle
gerçekleştirilen toplantıda gençler 5 ayrı gruba ayrılmıştır. Her gruba Barınma
Hakkı, Sağlık Hakkı, Hayvan Hakları, Şeffaflık Ve Bilgiye Erişim, Ulaşım
Hakkı, Örgütlenme Özgürlüğü, Tüketici Hakları, Kadın Hakları, Gençlik
Hakları, Engelli Hakları, İletişim Medya Ve Basın Özgürlüğü, Ayrımcılıkla
Mücadele ve eşitlik, Çevre Ve Ekolojik Hakları, Eğitim Öğretim Hakkı,
Kültürel Haklar, Sürdürülebilir Kırsal Ve İnsani Kalkınma gibi konulardan 3 er
adet başlık seçmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda her grup seçtiği başlıklar ile
ilgili Kepsut’ta yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını anlatan bir sunum
hazırlamıştır. Bu sunumlar ile bazı çıktılar elde edilmiştir.
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1.GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ; Barınma Hakları, Sağlık
Hakları ve Hayvan Hakları ile ilgili konularda sunum hazırlamışlardır. Bu
konular ile ilgili sorunlar ve önerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KONULAR

BARINMA
HAKLARI

SORUN VE ÖNERİLER
İlçeye üniversite okumaya gelen öğrenciler için herhangi bir
apart/otel bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler ev tutmak
durumunda kalmaktadır. Bu durumu fırsata çeviren ev sahipleri
ise kişi başı kira ücreti istemektedir.
İlçede bulunan Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek
Yüksekokulu’nda her geçen gün öğrenci potansiyeli
artmaktadır. Bu nedenle ilçemize kız ve erkek öğrencilerin
güvenli bir şekilde kalabileceği apart, yurt ve otel gibi barınma
yerlerinin yapılması büyük bir ihtiyaçtır.

SAĞLIK
HAKLARI

Özellikle Pandemi sürecinde hastanede PCR testinin
yapılmaması önemli bir sorun olmuştur. Ayrıca hastanede
sistemsel bazı sorunlar sebebiyle işlem yapılamadığı bu sebeple
il merkezine hastaların sevk edildiği gözlenmiştir.
Bu sebeple ilçede daha fazla uzman hekimin görev yapabileceği
yatak kapasitesinin daha fazla olduğu bir hastaneye ihtiyaç
vardır. (Öğrencilerden gelen bu öneri oldukça haklı bir öneri
olmakla birlikte ilçeye zaten 50 yataklı yeni bir hastanenin
yapılacağı bilgisi verilmiştir)

HAYVAN
HAKLARI

İlçede çok sayıda sokak hayvanı olduğu gözlenmiştir. En büyük
sorun da sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesidir. Ayrıca
ilçedeki bazı sokak köpekleri tarafından vatandaşlar ve
öğrenciler de saldırıya uğramıştır.
İlçede herhangi bir barınağın olmaması, kontrolsüz üremenin
olması önemli sorunlar arasındadır. Bu nedenle ilçenin barınak
ve kısırlaştırma merkezine ihtiyacı vardır. Hayvanlar ile ilgili
yapılması gerekenlere MYO ve Veterinerlik okuyan öğrenciler
de dâhil edilebilir.
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2.GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ; Bu gruptaki öğrenciler
Şeffaflık ve bilgiye erişim, Ulaşım hakkı, Örgütlenme özgürlüğü ile ilgili
konularda sunum hazırlamışlardır.
KONULAR

SORUN VE ÖNERİLER

ŞEFFAFLIK VE
BİLGİYE ERİŞİM

Kepsut Kütüphanesinde üniversite öğrencilerinin
bölümleriyle ilgili kitaplar bulunmamaktadır. Ayrıca
kütüphanede öğrencilerin internete erişimi de mümkün
değildir.
Bu nedenle en azından sınav zamanı kütüphanede ücretsiz
internet erişimi sağlanmalıdır.

ULAŞIM HAKKI

İlçedeki ulaşım Kepsut Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından
sağlanmaktadır. Bunun dışında ulaşımın sağlanabileceği
herhangi bir ulaşım firması bulunmamaktadır. Rekabet
olmadığı için de maliyetler çok yüksektir. Araç dolu
olmadığında kalkış saatleri değişmektedir.
Kepsut-Balıkesir arası dışında sadece Kepsut içinde de
üniversite öğrencilerine yönelik Ring seferleri
düzenlenebilir. Bununla ilgili Kepsut Belediyesi ile
üniversite arasında işbirliği yapılmalıdır.

ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜĞÜ

Küçük bir ilçe olması sebebiyle Spor alanları ve Fitness
salonu gibi alanlar yetersizdir.
İlçeye yeni açılacak gençlik merkezinde spor olanakları da
olmalıdır.
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3.GRUP KEPSUTLU GENÇLER; İlçeye dışarıdan gelerek farklı bir
bakış açısıyla yaklaşan üniversiteli gençlerin çoğunlukta olduğu toplantıda
Kepsutlu gençlerimize de yer verdik. İlçede çocukluğunu geçiren ve hala burada
ikamet eden gençlerimiz de birçok konuda sorun yaşamaktadır. Gençlerimizin
bu sorunlara yönelik önerileri ise şu şekildedir;
KONULAR

SORUNLAR VE ÖNERİLER

KADIN HAKLARI

 Burada yaşayan bazı genç kızlar özgürce
dolaşamadıklarını belirtmişlerdir.
 Bazı kesimler tarafından kadın çalışana yönelik tepkiler
vardır. Örneğin bir inşaatta veya sanayide çalışmak
isteyen gençlere/kadınlara bu fırsat verilmemektedir.
 Yine bazı kişilerin kadınlara karşı saygısının olmaması
(kadın garsonların kesme şeker atılarak çağırılması,
önemli bir işe başladıklarında yapamazsınız gibi
önyargılarla karşılaşılması vb.)
 Toplumun kadın olsun erkek olsun karşısındakine karşı
saygılı davranması gerektiğine yönelik bilinçlenmesi
için eğitimler/çalışmalar yapılabilir.

GENÇLİK
HAKLARI

 Gençler için kafe, sosyal alanlar, sportif faaliyetlerin
yapılabileceği alanlar sınırlıdır. Bu nedenle gençler il
merkezi yakın olduğundan il merkezine gidip gelmek
durumunda kalmaktadır.
 Gençlik merkezinden yararlanabilecek kişilerin yaş
grubu sınırlıdır.
 Küçük bir ilçe olması nedeniyle toplumsal baskı
görülmektedir. (Kız-erkek birlikte gezerse yanlış
anlaşılmaktadır)
 Kafe, Paintball, macera parkuru gibi hem hafta içi hem
de hafta sonu gençlerin vakit geçirebileceği sosyal
alanların arttırılması sağlanabilir.
 Gençlerin yeteneklerine göre, kariyer yönlendirmesi
gibi mentörlük desteğinin alınabileceği üniversitede,
halk eğitimde veya belediye gibi kurumlarda böyle
hizmetlerin verilmesi sağlanabilir.
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ENGELLİ
HAKLARI

 Engelliler için alanlar yetersizdir.
 Kurumsal yerlere girişlerde genellikle rampa
bulunmamaktadır.
 Engelli vatandaşlarımız için olan özel eğitim merkezi
yeniden düzenlenmelidir.
 Belediyenin web sayfası engellilere erişebilir değildir.
 Kaldırımlar araçlar tarafından işgal altındadır.
 Dükkânların önleri de engelliler için uygun hale
getirilmelidir. Belki belediye de bu konuda girişimde
bulunabilir. Hatta bu alanlar gençler ve engelliler ile
birlikte belirlenebilir. Böylelikle Kepsut ‘Engelli Dostu
Bir İlçe’ olabilir.

4. GRUP KEPSUTLU GENÇLER
KONULAR

SORUNLAR VE TALEPLER

İLETİŞİM MEDYA
VE BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ

 Bazı mahallelerde alt yapı yetersizliği bulunmaktadır.
Telefonun çekmediği uzak mahalleler vardır.
(Yaylabaşı, Bektaşlar, Dereli, Keçidere gibi ilçe
merkezine uzak mahalleler)
 Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören öğrenciler
internet sıkıntısı sebebiyle bir araya toplanarak derslere
katılmak durumunda kalmışlardır.
 Alt yapı yetersizliği olan mahallelerde alt yapı
geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.

AYRIMCILIKLA
MÜCADELE VE
EŞİTLİK

 Özellikle küçük yerlerde yaşayan insanlarda daha sık
rastlanan bir sorun da kişisel ve sosyal haklarından bi
haber yaşamalarıdır.
 Çoğu vatandaşımız fikirlerini özgürce ifade
edememektedir.
 Kırsalda yaşayan kadınların çoğu baba ve eşlerinden
dolayı iş hayatına atılamamaktadır.
 Özellikle kadınlara yönelik iş olanakları çok yetersizdir.
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ÇEVRE VE
EKOLOJİK
HAKLARI

 İlçede doğal güzelliği olan birçok mesire alanı
bulunmaktadır. Ancak bu alanlar oldukça bakımsızdır.
 Piknik masaları, çöp kutuları vb. kırılmış, yakılmış
durumdadır.
 Piknik/mesire alanları ve kamp alanlarında çevre
düzenlemesi yapılmalıdır.
 Belirli noktalara çöp kutuları koyulmalıdır.
 Uyarı levhaları asılmalıdır.
 Sokak hayvanları için yem ve su kapları koyulmalıdır.

5. GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
KONULAR
EĞİTİM ÖĞRETİM
HAKKI

KÜLTÜREL
HAKLAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KIRSAL VE
İNSANİ
KALKINMA

SORUNLAR VE TALEPLER
 Son zamanların en büyük sorunlarından biri de çok
fazla üniversite vardır bu nedenle okumuş işsiz de çok
fazladır.
 Mezun olan gençler okul bittikten sonra ne yapacağız
kaygısı yaşamaktadır.
 Bu nedenle gençlere yönelik daha çok iş sahaları
oluşturulmalıdır.
 Daha çok yeteneklerine göre işlere yönelmeleri
sağlanmalıdır.
 Küçük yaştakiler ve gençler tarafından gelenek,
görenekler ve adetlerimiz bilinmemektedir.
 Bölgemizdeki tarihi ve kültürel alanların da bilinirliği
oldukça azdır.
 Düğünlerde vb. de yöresel kıyafetlerimize, yöresel
oyunlarımıza yer verilebilir. Böylece kültürün
yeniden canlandırılması sağlanabilir.
 Kent Müzesi gibi bir müze ile kültürümüzün
tanıtılması sağlanabilir.
 Kırsal mahallelerden kentlere göç çok fazladır.
 Kırsalda insan sayısı azaldığından üretim de
azalmaktadır.
 Ayrıca tarımsal destekler yeterli bulunmamaktadır.
 Kepsut’ ta çalışan memurlar da ilçede
yaşamamaktadır.
 İlçeden kentlere insanların göç etmemesi
sağlanmalıdır.
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 İş imkânları geliştirilmelidir. Sanayi, tekstil alanında
fabrikalar yapılmalıdır.
 Sosyal alanların sayıları arttırılmalıdır.
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2. ODAK GRUP ÇİFTÇİLER
Kepsut’ ta çiftçilik ile uğraşan vatandaşlarımızla bir araya gelinmiştir.
Toplantıda çiftçilerimizin yaşadığı sorunlar üzerinde durulup bu sorunların nasıl
düzeltileceği ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.

ÇİFTÇİLERİMİZİN YAŞADIĞI GENEL SORUNLAR
1. Kırsal mahallelerde genellikle; buğday, yonca, mısır, domates, fasulye,
biber, patates, soğan, sarımsak, kayısı, vişne, elma vb. gibi ürünler
üretilmektedir. Üretimi en çok yapılan sebzelerden olan domates
üretildikten sonra salça fabrikalarına gönderilmektedir. İlçemiz her ne
kadar tarım ürünleri üretiminde oldukça iyi olsa da bu ürünlerin
pazarlanması ile ilgili sorun yaşanmaktadır.
2. Genel olarak üreticilerin yaşadığı büyük bir sorun da pazarlama
sorunudur.
3. Bazı mahallelerimizde çeşitli ürünlerin üretiminde iklim şartları gibi
nedenlerden dolayı insanlar zarar etmektedir. Bu nedenle hayvan yemi
üretimine geçilmiştir. Ancak bundan da yeterli kazanç elde
edilememektedir.
4. Yemin maliyetli olmasından dolayı çiftçiler satıştan kar elde etmekte
zorlanmaktadırlar. Çiftçiler mozotu da daha uyguna almak
istemektedirler. (vergisiz mozot imkânı).
5. Dereli, Elmadağ gibi mahallelerde diğer kırsal bölgelerden farklı olarak
balıkçılık yapılmaktadır.
6. Kırsal alanlardan ilçe veya şehir merkezine verilen göç sebebiyle
çiftçiler tarlada çalışacak işçi bulamamaktadırlar.
7. Kepsut’ un kırsal bölgelerinde kanal ve su motoruyla sulama
yapılabilmektedir. Ancak genel olarak ilçede sulama sorunu
yaşanmaktadır.
8. Arazilere elektrik ulaşamadığından sulama yapılamamaktadır. Sulama
yapılabilecek arazi çoktur. Ancak bu soruna yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
9. Kırsal mahallelerde genel bir sorun ise şudur; Tapu sorunu olduğu için
gereken destek alınamamaktadır. Kira sözleşmesi yapılamamaktadır.
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10. Bölünmüş arsa sorunu sebebiyle arsaların işlenmesinde bazı sorunlar
yaşanmaktadır.
11. Genellikle kırsal mahallelerde küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
Büyükbaş hayvancılık için yeterli meralar bulunmamaktadır.
Mera yetersizliği sorunu sebebiyle hayvancılık ile uğraşanlar mera
düzenlemesinin iyi olacağını söylemektedirler.
12. Tarım ve hayvancılıkta gerekli hibe desteği alınamaması da bir diğer
sorundur.
13. Bazı kırsal mahallelerimizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri vardır.
Ancak bunlar genellikle aktif değildir. Dereli Tarım Kredi Kooperatifi
ise aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu kooperatif ile Yem, bulgur,
pirinç satışı yapılmaktadır.
14. Çiftçilerimiz Ziraat Odası, Süt Birliği, Et Birliği gibi birliklerin
görevlerini etkin bir şekilde yapmadığını düşünmektedirler. Bu tip sivil
toplum örgütlerinin aktif şekilde çalışması sağlanmalıdır.
15. Çiftçilere hayvan bitkisi tohumu verilmesinin iyi olacağı ve Balıkesir’e
gübre fabrikası yapılmasının iyi olabileceğini öne sürmüşlerdir.
16. İlçemizde Yeni kurulan Kesbit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile de
çiftçilerimizin birçok sorununun giderilmesi amaçlanmaktadır. (daha
uyguna tohum, gübre ve yem bitkileri -yonca, yulaf, sılaj- satmak, tıbbi
aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yapmak vb.)
17. Küçükbaş hayvan destek projesi vardır fakat gerekli prosedürler
insanları zorlamaktadır.
18. Üretilen süt ucuza alınıp pahalıya satılmaktadır. Dolayısıyla insanlar süt
üretiminden uzak durmaktadır.
19. İlçemizde arıcılık belirli bir seviyede olmasına rağmen yeterli satış
desteği sunulmamaktadır.
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3. KADINLAR
Kepsut’ lu kadınlarımızın katılımıyla odak grup toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Kadınlarımızın hem ilçemizdeki hem de diğer ilçelerdeki
kadınlar ile işbirliği içinde olmaları sebebiyle birlik ve beraberlik söz
konusudur. Ancak toplumumuzda kadınların çalışma hayatına katılmalarına
yönelik olan önyargı onlar için en büyük sorunların başında gelmektedir.
Toplantıda kadınlarımızın yaşadığı sorunlar üzerinde durulmuştur. Bu sorunların
çözüme kavuşturulması için ne yapılıp ne yapılamayacağı konuşulmuştur.

KADINLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLAR
1. İnsanların kadınlara yapamazsınız ön yargısı ile yaklaşmaları ve
bunu kırma istekleri.
2. İlçede sadece kadınların çalışıp üreteceği bir çalışma ortamının
bulunmaması.
3. İlçe halkından yeterince destek görülememesi.
4. Tekstil atölyesi(dikiş, kilim vb.) ihtiyacının olması.
5. Ticarete atılmak isteyen kadınların hammadde maliyeti ve
pazarlama sorunu. (Ticaretle uğraşmak isteyen kişilerin genel
sorunudur.)
6. İlçedeki kadınlarımızın çalışabileceği bir imalathanenin kurulması
gerektiği.
(Tekstil, Çiçekçilik, Ahşap Oyuncak Atölyesi, İşletme Sektörü, vb.)
7. E-ticaret üzerinden satış yapmaya yönelik tecrübe eksikliği (evde
üretilen ürünlerin satışı için).
8. İşletme ve Girişimcilik konusunda eğitimlere ihtiyaçlarının olması.
İlçedeki kadınlarımızın otel işletme istekleri bu anlamda eğitim
almaları için önemlidir.
9. İlçemizde kurulan Vefalı Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi’nin şuan işletmekte olduğu parkın mutfağı için gerekli
malzeme eksiğinden dolayı yaşanılan zorluklar.
10. Kadınlarımızın en önemli sorunlarından bir diğeri de hibe desteği
alma konusunda yaşanan zorluklardır.
11. Kadın Kooperatifimizin yeterli imkânlar olmaması sebebiyle
yaptıkları bir projenin olmaması.
12. Bireysel olarak yetiştirmek istedikleri ürünler (zambak, sarıçiğdem,
kardelen) konusunda hibe desteği alamama sorunu.
13. Kadınlar için düzenlenecek sosyal aktivite olanaklarının yetersiz
olması.
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14. Yürüyüş ve mesire alanlarının düzenlenmesi gerektiği.
15. Sili Kilimi (doğal boyadan üretilen kilim) için imalathane isteği.
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4. ODAK GRUP ESNAFLAR
1. Farklı sektörlerde iş sahalarının eksikliği. Bu kapsamda Kamu-Özel
Sektör İşbirliği sayesinde çeşitli sektörlerde yöreye uygun iş sahaları
kurulabilir.
2. Süt üretimi açısından önemli bir noktada olan ilçemizde herhangi bir Süt
İşleme Merkezi bulunmamaktadır. Bu nedenle ilçemizin ihtiyacı olan bir
Süt İşleme Merkezi kurulmalıdır.
3. Büyük firmalara yer açmada güzel teşvikler verilmelidir.
4. İlçemizde cezaevi olmasına rağmen esnafa faydası bulunmamaktadır.
Sebebi çalışan kesimin il merkezinde ikamet etmesidir.
5. Ev kadınlarına istihdam olanaklarıyla ilgili önerilerde bulunan
esnaflarımız kadınlara yönelik iş sahalarının olması gerektiğini dile
getirmektedirler. (Turşu-Makarna-Salça pazarlanması).
6. Tıbbi aromatik bitki açısından dağlarımız zengindir fakat bu konuyla ilgili
gerekli destek alınamamaktadır.
7. Bölgenin coğrafyasına uygun tarım ve hayvancılık destekleri verilmelidir.
8. İlçemizin il merkezine yakın olması ilçemizde oluşabilecek iş
imkânlarının oluşmasını engellemektedir.
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9. İlçemiz sınırlarından geçen Simav Çayı’nın kirliliği sebebiyle dışarıdan
çok fazla ziyaretçi gelmemektedir. Ayrıca ilçemize gelen ziyaretçilere
yönelik ‘Misafir Konaklama Yeri’ de bulunmamaktadır.
10. Çayın Kirliliği önlenerek; Simav Çayı etrafına Kafe/Restorant/Eğlence
merkezi gibi alanlar yapılabilir. Aynı zamanda dere temiz olursa su
ürünleriyle ilgili görsel ve yiyecek sektörü faaliyete geçirilebilir.
11. Esnaf ve Sanatkârlar odasına ait 30 kişilik misafirhane bulunmaktadır.
Ancak
burası
yatırım
maliyetlerini
karşılamadığı
için
kullanılamamaktadır.
12. Gençlere yönelik sosyal alanlara ihtiyaç vardır.
13. Doğa sporları konusunda girişimcilik olması gerekmektedir.
14. İlçemizdeki eski pasaj yerine AVM yapılabilir.
15. Mezitler mahallesi tarafında rafting yapılacak bir alan vardır fakat alt yapı
yetersizdir.
16. Elmagediği mevkiinde kamp alanları mevcuttur. Ayrıca Elmagediği’ nde
alabalık işletmesi bulunmaktadır.
17. Hotaşlar mahallesinde yamaç sporuna uygun bir alan bulunmaktadır.
18. Serçeören mahallesinde mantardan ciddi bir gelir elde edilmektedir.
(Ayı Mantarı). Bu mantar ilaç firmaları tarafından da alınmaktadır.
19. Ahmetören
Mahallesinde
yöresel
oyunlar
mevcuttur.
Köy halkı bu geleneği devam ettirmektedir.
20. BAÇEM (Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi) ile ilgili esnaflara
bilgilendirmeler yapılmıştır.
21. İlçemizdeki en büyük sorunlardan biri de evlilik göçünün yaşanmasıdır.
22. İlçemizde eskiden meyve suyu fabrikası bulunmaktaydı fakat üretimden
beklenen kazanç sağlanamadığı için kapanmıştır.
23. Süt Birliği prosedür gereği vardır fakat pazarlama desteği yoktur.
24. İlçemizde solucan gübresi üretenler bulunmaktadır ancak yeterli alım
yoktur.
25. Şeremetler mahallesinde alt yapısı olan 10 dönümlük lavanta ve biberiye
alanı vardır. Bu nedenle bu alanın değerlendirilmesi gerekmektedir.
26. Çuval fabrikaları sayesinde göç bir nebze engellenmiştir.
27. Eyüpbükü mahallesinde antep fıstığı yetiştiriciliği vardır ancak ticaret
yapılamamaktadır.
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5. ODAK GRUP ENGELLİ VATANDAŞLAR:
 İlçemizde engelli vatandaşlarımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri
kaldırımlara park etmiş araçların geçiş güzergâhını işgal etmesidir.
Araçların yanı sıra dükkânların (Kahvehane, Lokanta vb.) önüne kurulan
masalar da engelli vatandaşlarımız açısından sorun teşkil etmektedir.
 İlçemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim veren Özel Eğitim
Merkezinin daha iyi koşullarda eğitim verebilmesi için yenilenmesi
gerekmektedir.
 Bazı kurumların girişlerinde engelli rampaları bulunmamaktadır. Bu
nedenle buralardaki eksiklikler giderilmelidir.
 İlçemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik yeniliklere daha çok yer
verilebilirse Kepsut ‘Engelli Dostu bir ilçe’ olabilir. Hatta giderilecek
eksiklikler ve yapılacak yeniliklerde engelli vatandaşlarımıza ve
gençlerimize de yer verilebilir. Böylelikle birlik içinde çalışmalar
gerçekleştirilebilir.
İlçemizdeki Özel Eğitim Öğrencileri ile toplantımız;
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6. ODAK GRUP KANAAT ÖNDERLERİ ve POLİTİKA
YAPICILAR
İlçemizdeki kanaat önderleri ve politika yapıcılar ile bir araya gelinerek
onların perspektifinden Kepsut’ un mevcut durumu ve bir takım sorunları ile
ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.
 İlçemize gerekli yatırımların yapılması konusunda her türlü desteği
verebileceklerini belirten politika yapıcıları istihdam alanlarının
arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir.
 İlçemizde genel anlamda etnik köken ve mezhep ayrımcılığının olmaması
Kepsut halkının birlik ve beraberlik konusunda hareket edebileceğini
göstermektedir.
 İlçedeki genel anlamda çevre kirliliğine sebep olan faktörler önlenebilirse
de turizm alanında daha aktif bir ilçe olabileceğimizi belirtmişlerdir.
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7. ODAK GRUP MUHTARLAR TOPLANTISI
Muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantıda görevli oldukları mahallelerin
ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili konular üzerinde durulmuştur. Toplantıda
genel anlamda ortaya atılan görüşler sonucunda şu çıktılar ortaya çıkmıştır;
 Muhtarlar da diğer odak gruplarımız gibi istidam sorununa yönelik
görüşlerini dile getirmiş olup kırsal bölgelerde farklı iş imkânları ve gelir
imkânlarının oluşturulması gerektiğini belirtmişlerdir.
 İlçemizin bir kırsal turizm potansiyelinin olduğu ve kırsal turizmin
canlandırılmasına yönelik projelerin yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
 Kırsal bölgelerdeki tarım alanlarının sulama sorununa çözüm
bulunmalıdır.
 Tarımsal sanayi ürünlerinin üretilmesi ve bunlara yönelik eğitimlerin
verilmesi sağlanmalıdır.
 İlçemizdeki önemli potansiyele sahip turizm alanlarının bilinirliğinin
olmaması ilçemiz için dezavantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle turizme
açılabilecek alanların tanıtılması sağlanmalıdır.
 İlçemizin daha yukarılarında kalan mahallelerine ‘Seyir Tepesi’/’Manzara
Gözlem Noktalarının’ yapılması sağlanmalıdır.
 İlçemizde orman varlığının çok olması sebebiyle belirli noktalara yürüyüş
alanlarının yapılması uygun olacaktır.
 İlçemizin her mahallesine özgü yöresel ürünlerinin ön plana çıkarıldığı
‘Yöresel Gastronomi’ adıyla tanıtımlar yapılmalıdır.
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5. BÖLÜM
ANKET ÇIKTILARI
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Kepsut İlçesi Ziraat Mektebi (Askeri Kışla)
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Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisi İçin Kamu-Sivil Toplum İşbirliği projesi
kapsamında belirlenen odak gruplar ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda
katılımcılar ile anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile Kepsut ilçesindeki
temel sorunların, memnun olunan noktaların, iş-istihdam ve sosyal hayattaki
eksikliklerin neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların
ankete verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen Temel çıktılar şu
şekildedir;
İlçede yaşayan vatandaşlarımızın memnun olduğu noktaların başında
küçük bir ilçe olması sebebiyle sessiz, huzurlu, genellikle yaşam koşulların iyi
olması, ulaşımın ilçede kolay olması, neredeyse her yere yürüyerek gidilip
gelinebiliyor olması ve toplumsal birlikteliğin olması gelmektedir.
İlçemiz yaşanabilir bir ilçe olması, coğrafi konumu itibariyle Balıkesir iline
yakın olması sebebiyle her ne kadar avantaja sahip olsa da ilçedeki iş, istihdam
ve sosyal faaliyetlerin yetersizliği ve çevre kirliliğine yol açabilecek sorunların
gündemde olması sebebiyle de bazı dezavantajlara sahiptir. Anket çalışmamızda
da bu sorunlarla ilgili neredeyse her grubun muzdarip olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle gençler başta olmak üzere tüm gruplar tarafından sosyal
aktiviteler/faaliyetler açısından büyük bir eksiklik olduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda gençlerle çeşitli platformlarda bir araya gelinerek ortak fikirler
doğrultusunda birlikte katılımı içeren çalışmaların yapılabileceği, sanat ve spor
alanında turnuvaların düzenlenebileceği, doğa yürüyüşleri, kamp ve mesire
alanlarının düzenlenip halkın kullanımına uygun alanlar olarak
değerlendirilebileceği, ilçe merkezine orta büyüklükte bir AVM’ nin
yapılabileceği belirtilmiştir. Bunların yanı sıra özellikle gençlerin ilgi alanlarına
ve hobilerine yönelik kursların, spor salonu, Cafe ve macera parkuru, konser
alanı gibi alanların yapılabileceği belirtilmiştir.
İlçemizin en büyük problemlerinden olan ve kırdan kente göçün en önemli
sebebi de iş ve istihdam alanındaki yetersizliktir. Anket çalışmamız
doğrultusunda katılımcıların bu konuyla ilgili sorunlara yönelik bazı çıkarımları
olmuştur. İlçemizin yatırım konusunda eksiklikleri vardır bu nedenle
yatırımcıların ve yerli halkın teşvik edilerek eksik olan alanlara yönlendirilmesi,
yeni iş sahaları fabrika/atölyelerin kurulması, sosyal tesisler ve kafelerin açılıp
genç nüfusun istihdam edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ev hanımlarının
evde yapıp ürettiği ürünlerin pazarlama ortamının oluşturulması ve kadınlara
yönelik tekstil alanındaki iş yerlerinin sayısının arttırılması, Kamu- Özel Sektör
işbirliği sayesinde çeşitli sektörlerde yöreye uygun, coğrafik ve meteorolojik
olgular çerçevesinde iş sahalarının ilçemizde yer alması gerektiği çıkarımında
bulunulmuştur. Tüm bunların yanı sıra hem ilçemizde yaşayan
vatandaşlarımızın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin rahatsızlık yaşadığı bir
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konu da ilçemizin içinden geçen Simav Çayı’nın kirliliğidir. Tarım arazilerinin
sulanmasından dolayı yaşanabilecek toprak kirliliği ve hastalıklara karşı Simav
Çayı’nın kirliliğinin en kısa sürede giderilmesi, bununla birlikte çayın etrafına
cafe, restaurant, eğlence alanlarının yapılması ve su ürünlerinin çeşitlendirilmesi
gerektiği çıkarımında bulunulmuştur.
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KEPSUT İLÇESİNİN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ

6.1. İLÇEMİZDE İSTİHDAMI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMAYI ARTTIRMAYA YÖNELİK BAZI ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ:
 Kepsut Yerel Kalkınma Stratejisinin uygulanmasıyla ilçemizde bir kırsal
kalkınma hareketinin başarılması, ilçemizin sosyal-ekonomik olarak
gelişmesi ve bir cazibe merkezi haline gelmesi sağlanabilir.
 İlçemizde yaşadığımız en büyük sorun kırdan kente göç hareketidir.
Bu göçler neticesinde tarımsal faaliyetler ve kırsal ekonomik etkinlikler
gerilemiştir. İlçemizin kalkınması adına yapılabilecek en önemli adım
kırdan kente göçü engelleyecek adımların atılmasıdır. Eğer tersine göç
hareketi sağlanabilirse kalkınma hareketi büyük oranda başarılabilecektir.
Bu doğrultuda; Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında en çok
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istihdamın oluşturulmasına odaklanılmalıdır. Özellikle genç nüfusu ilçede
tutabilmek için gençlere iş imkânları sağlayacak fabrika ve üretim tesisleri
oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda gerçekleştirilebilecek her proje
ilgi çekecektedir.
 İlçemizde gerçekleştirilen tüm toplantılarda da temel sorun olarak açık bir
şekilde istihdama vurgu yapılmıştır. Kadınlar ve gençler öncelikli olmak
üzere istihdamın gelişmesi için katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
adına Yerel Kalkınma Stratejisi faaliyetleri kapsamında üretim alanı
seçilebilir, üretim atölyelerimizde girişimciler için örnek projeler
geliştirilebilir. Üretimin gelişmesi, istihdamın artması, ilçede nüfusun ve
kırsal yaşamın desteklenmesini sağlayacaktır.
 Strateji planlamasında üretimin geliştirilebilmesi için yapılacak
faaliyetlere odaklanılmalıdır. Eğer üretimin köylere yayılması
başarılabilirse yine aynı köylerde kamusal alanların insanların bir araya
gelmesi, yaşam kalitesinin artması yönünde iyileşmesinin, stratejimizi
kuvvetlendireceği düşünülerek “Köylerde Kamusal Alanların
İyileştirilmesi” ile ilgili çalışmalara da yer verilmelidir.
 İlçemizde göçü engellemek adına kırsal alanda yaşamı zenginleştirecek
iyileştirmeler gereklidir. Kırsal alanda sosyal yaşamın gelişmesi kırsalda
yaşamın sürmesinde istihdamın sağlanması kadar önemlidir. Yerel
Kalkınma Stratejisi ile kırsal alanda yaşamı geliştirecek kamusal
iyileştirmelerin yanında insanların bir araya gelme yeteneklerini
geliştirmek, kırsalda özellikle gençler ve kadınlar için sosyal aktiviteleri
geliştirmek de gerçekleştirilebilir. Bunların yanında kadınlar ve gençler
için;
-Kadınlar ve gençler öncelikli olmak üzere uygulamalı meslek
kazandırma eğitimlerinin düzenlenmesi,
-Kadınlar öncelikli olmak üzere ticarileştirme odaklı geleneksel
yollarla ürün işleme ve satışa hazırlama eğitimlerinin verilmesi.
-Gençler için kırsal mahallelerde ve ilçe merkezinde spor, eğlence
vb. bir araya gelme ihtiyaçlarını karşılayacak mekânların
oluşturulması,
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-Gençlere kariyer ve kişisel gelişim konularında bir araya gelme ve
birlikte hareketi içeren uygulamalı eğitim çalışması,
-Gençlerin katılımına uygun belirli bir mekânda günlere yayılmış,
ilgili katılımcılar için ağırlama içeren kişisel gelişim ve sosyal
gelişim etkinlik günleri düzenlenmesi, gerekli olacaktır.
 İlçemizdeki kadınlarımızın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar
yakın zamanda ilçemizde ortak akıl ile kurulan kadın kooperatifi
aracılığıyla yapılabilir. Bu kapsamda üretimin geliştirilmesi için üretim
atölyelerinin oluşturulması hem kadın istihdamını arttırmaya hem de
ilçenin kalkınmasına olanak sağlayacaktır.
 Kapasite geliştirme çalışmaları açısından tıbbı aromatik bitkiler, yöresel
tarım ürünlerinin işlenmesiyle gıda ürünleri üretimi, tekstil ürünlerinin
ilçede işlenmesi ve doğal boyalarla dokuma kilimi üretimi konuları da ele
alınmalıdır.
 Doğru üretim atölyeleri gerçek çalışan kişiler ile kurulabilir, üretilen
ürünler gerek internet imkânları ile gerek diğer yollarla piyasaya
açılabilirse ilçemiz için katlanarak büyüyecek bir ilerleme de
başlayacaktır.
 Kırsal bölgedeki kadınlarımızın evden üretim yapabileceği ürünlere
yönelik yün, makine, vb. ekipmanlar karşılanarak elde ettikleri ürünlerin
satışının yapılması sağlanmalıdır.
 Ev yapımı ürünlerin markalaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için
E-ticaret sitesi kurulması bu kapsamda önemli olacaktır.
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6.2. TARIMSAL KALKINMAYA YÖNELİK BAZI ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Kepsut Ovasında iklimin elverişli olması sebebiyle birbirinden
farklı toprak tipleri yayılış göstermektedir. Bu nedenle ilçemiz oldukça
verimli topraklara sahiptir. Bu durum ilçemizde çeşitli tarım ürünlerinin
yetiştirilmesine imkân sağlamıştır. Ancak ilçemizde bilinçli tarım ve
hayvancılık yapılamamaktadır. Bu nedenle çiftçilerimiz başta olmak
üzere ilçemizdeki vatandaşlarımıza tarımsal ürün yetiştirme, doğadan
ürün toplama ve işlemeye yönelik (tarım ile uğraşan kesime) kapasite
geliştirme eğitimlerinin verilmesi planlanmaktadır.
Bu eğitimler kapsamında;
1.
Tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi ve işlenmesi amacıyla eğitimler,
2.
Tarımsal ürün işleme ile birlikte, mantar dâhil doğadan ürün
toplama ve işlemeye yönelik kapasite geliştirme eğitimleri,
3.
Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ile ilgili eğitimlerin
verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilçemizde üretilen balın ‘Kepsut
Balı’ markasıyla piyasaya sürülmesi ilçemizin tanıtılması açısından da
önemlidir.
4. E-ticaret odaklı esnaf, çiftçi, kadın, genç gruplarına göre özelleşmiş
kapasite geliştirme eğitimleri verilmelidir.
(Verilecek eğitimler TKDK -Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumudestekleri kapsamında uygun yatırım konuları doğrultusunda verilecektir.)
Kepsut ilçesinde istihdam eksikliğinin temel nedeni tarımsal
üretimin ve ona dayalı ekonomik faaliyetlerin yeterli düzeyde
yapılamamasıdır. İlçemizde üretilen tarım ve hayvansal ürünlere katma
değer kazandıracak bir tesis bulunmadığından ilçe ekonomisi hak ettiği
geliri elde edememektedir. Özellikle süt üretimi ileri seviyede olup önemli
bir gelir kaynağıdır. Bu sebeple ilçemize ihtiyacı olan Süt İşleme Tesisi
yapılmalıdır.
Ayrıca ilçemizde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik
S.S. KESBİT Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi adıyla bir kooperatif
kurulmuştur. Yeni kurulan bu kooperatif ile de;
•
Genel olarak üreticilerin pazarlama sorunu gibi sorunlarına çözüm
bulmak,
•
Tıbbi aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yapmak,
•
Süt üretim tesisi kurmak,
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•
Daha uyguna tohum, gübre ve yem bitkileri (yonca, yulaf, silaj)
satmak gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

6.3. KEPSUT İÇİN YAPILABİLECEK YENİLİKLERE
YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Merkez mahalle konumundaki kırsal bölgelerde alışveriş odaklı toplanma
yerleri kurulmalıdır.
 Çevre mahallelerle (eskiden köy vasfı olan mahalleler) birlikte
düşünüldüğünde kadın nüfusunun yoğun olduğu köylerde kadınlar için
eğitim ve üretim odaklı bir araya gelme mekânları oluşturulmalıdır.
 İlçe merkezine Kepsut halkının sosyal açıdan vakit geçirebileceği ‘Akşam
Pazarı’ yapılması hem Kepsut ilçesinin kalkınması hem de Balıkesir’in ve
çevre ilçelerinin sosyal açıdan vakit geçirebileceği farklı alanların
oluşturulması açısından önemli olacaktır. Akşam Pazarının yapılmasıyla
Kepsut’un yöresel ürünlerinin tanıtılması da sağlanacaktır.
 Kırsal mahallelerimizde ve ilçe merkezinde yaşayan küçük çocuklar için
oyun alanlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
 İlçemizde okuyan kız- erkek öğrencilerin ve ilçemize gelen misafirlerin
güvenli bir şekilde kalabileceği apart, yurt ve otel gibi barınma yerlerinin
yapılması sağlanmalıdır.
 Özellikle ilçemizde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin 7/24
ders çalışabileceği ve internet erişiminden faydalanabileceği mekânların
oluşturulması gereklidir.
 Hem gençlerimizin hem de Kepsut halkının ve ilçemize gelen
ziyaretçilerin vakit geçirebileceği Cafe, paintball, macera parkuru, mesire
alanları gibi sosyal alanların arttırılması sağlanmalıdır.
 Piknik/mesire alanı olarak belirlenen Nusret, Kışla, Seçdere Göleti,
Şeremetler Deresi, Çataldağ, Devrant ve Dereli mesire alanları ve kamp
alanlarında çevre düzenlemelerinin yapılması ve bu alanlara mangal
stantları ve kahvaltı salonlarının yapılması gereklidir.
 Gençlerin yeteneklerine göre, kariyer yönlendirmesi gibi mentörlük
desteğinin alınabileceği; üniversitede, halk eğitimde veya belediye gibi
kurumlarda hizmetlerin verilmesi sağlanmalıdır.
 İlçemiz genelinde insanlara hizmet veren mekânların engelli
vatandaşlarımızın da kullanabilmesi için uygun hale getirilmesi gereklidir.
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 İlçemizde yaşayan halkımıza, sürdürülebilir tarımın sağlanması ve
istihdama katkıda bulunabilmeleri için TKDK destekleri ile ilgili
bilgilendirici eğitimler verilmesi sağlanmalıdır. (Çiftçilerimize makine
ekipman desteği, ürün üretimiyle ilgili eğitimlerin verilmesi vb.)
 Ayrıca TKDK tarafından bireysel olarak yetiştirmek istenen ürünler
konusunda hibe desteğinin verilmesi (zambak, sarıçiğdem, kardelen vb.)
gerekmektedir.
 İlçemiz sınırlarından geçen ve Marmara Denizi’ni besleyen çaylardan biri
olan Simav Çayı’nın kirliliği Marmara Denizindeki müsilajın
oluşumundaki etkenler arasındadır. Kimyasallar ve diğer maddeler
sebebiyle su kirliliğinin her geçen gün arttığı Simav Çayı’nda canlı
popülasyonu olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle kirliliğin
giderilmesi hususunda gerekli önlemler alınmalıdır;
Simav çayındaki kirlilik saz bitkisi ve su mercimeği gibi bitkilerle
azaltılabilir. Fakat tüm bunlardan daha elzem olan çözüm ise çaya dökülen
fabrika atıklarının arıtılmasıdır. Sanayi tesislerine arıtma tesisi kurmadan
çalışma izni verilmemeli, kirlilik yaratan tesislerin denetimlerinin daha sık
yapılması sağlanmalıdır. Simav Çayı’nın eğiminin azaldığı yerlerde ise
akarsuyun akış hızı yavaş olduğundan kirliliğin arttığı saptanmıştır.
Bu nedenle derenin yatağı daraltılarak akış hızının arttırılması sağlanarak
kirliliğin oluşması büyük oranda önlenecektir. Ayrıca ilçemizdeki Simav
Çayı için; Akarsuların ve yağmur sularının dereye aktarılması sağlanarak
derenin debisinin ayarlanması gerekmektedir.
 Dere Kirililiğinin önlenmesiyle; Simav Çayı etrafına
Cafe/Restorant/Eğlence merkezi gibi alanlar yapılabilir.
 Aynı zamanda dere temiz olursa su ürünleriyle ilgili görsel ve yiyecek
sektörü faaliyete geçirilebilir.
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2020.09.20 - Simav Nehri Güzergahının Belirlenmiş Bölgelerinde, Google Earth Pro Naturel ve Sentinel-2
Explorer False Colour Infrared Görüntüleriyle Çevresel Değişimin İzlenmesi (Belgesi Ekidir)
(Hazırlayanlar : Em. Öğretim Üyesi Dr. Müh. Serdar Denizhan YALIN – İTÜ
Erdal KÜÇÜK-Strateji Geliştirme Müdürü-Kepsut Belediyesi) 0a.) 2001.07.19, 2010.08.19, 2019.07.16 ve
2020.09.09 tarihli, Kepsut Batısı ve Kuzeyi, Google Earth Pro ve Sentimel-2 Explorer Görüntüleri 2

8B.) 2001.07.19, 2010.08.19, 2018.08.19 ve 2020.09.09 tarihli, Simav, Hotaşlar Virajı Güneyi Google Earth
Pro ve Sentimel-2 Explorer Görüntüleri

2

e-Journal of New World Sciences Academy
Ecological Life Sciences, 5A0062, 6, (2), 31-42.
Gülüm, K. ve Akgün, A.
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 İlçemizde orman varlığı fazladır. Ormanlarımızda kendiliğinden yetişen
ve zararı olmayan mantarların ilçe halkına gelir getirmesi için toplama ve
muhafaza etme konusunda vatandaşlara eğitimler verilerek doğanın
dengesinin bozulmaması sağlanmalıdır.
 Kepsut ilçesinin il merkezine yakın olması sebebiyle ulaşım kolaylığı ve
trafik yoğunluğunu azaltabilmek için Kepsut-Balıkesir güzergâhına diğer
ilçelerde olmayan tramvay gibi bir raylı sistemin kurulması sağlanabilir.
Ayrıca ilçemizin yakınından geçen tren raylı sisteminin ilçemizde de
durağının olması sağlanarak vatandaşlarımızın uygun maliyetlerle
istedikleri yerlere gitmesi sağlanabilir. (Kepsut merkez ilçeler haricinde
Balıkesir iline en yakın ilçe konumundadır)
 İlçemizdeki kırsal mahallelere de toplu taşıma hizmetinin götürülmesi
sağlanmalıdır. Çünkü kırsal mahallelerimizden ilçe merkezine ya toplu
taşıma hizmeti bulunmamakta ya da sadece sabah ve akşam olarak 2 sefer
düzenlenmektedir. Bu nedenle belirli saatlerde geliş ve gidiş olacak
şekilde seferler düzenlenmelidir.
 İlçemizin küçük olması ve iş imkânlarının az olması sebebiyle öncelikle
gençlerimizin dâhil olduğu proje ofisleri kurularak yeni iş kollarının
oluşturulması sağlanmalıdır.
 İlçemizde kültürel ve sosyal alanların belirlenebilmesi için ilçe genelinde
analiz çalışmaları yaparak kaybolmuş ve unutulmuş alanların kültürel
turizme katılması sağlanabilir.
 İlçemizde işletme konusunda ihtiyaç analizi yapılarak gençlerimize ilçe
ihtiyacına yönelik iş kurmak konusunda destek sağlanmalıdır.
 Üretilen ürünlerin kalitesinin ve dayanıklılığının sağlanması için ilçemize
soğuk hava deposu kurularak vatandaşlarımızın ürettikleri ürünlerin
muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.
 İlçe genelinde genç nüfusa önder olacak şahısların katılımı ile iş hayatına
atılacak gençlere iş ve yatırım odaklı seminerler verilmesi gerekmektedir.
 Nitelikli insanlardan oluşan gruplar kurarak istikrarlı ve güçlü ekonomi
politikasıyla ilçe genelinde istihdamı artıracak çalışmalar yapılmalıdır.
 Güçlü toplum politikasıyla 7 den 70 e insanların hep birlikte yer alacağı
ve ek gelir elde edeceği iş alanları da oluşturulmalıdır.
 İlçemize yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ilçemizin
kalkınması açısından önemi büyük olacaktır. Hem ilçemize hem de çevre
ilçelerde yaşayan vatandaşlara istihdam sağlanması açısından OSB’de en
az 30 fabrikanın kurulması ve burada en az 5000 kişinin istihdam edilmesi
gerekmektedir.
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İlçemizde belirlenen odak gruplar ile gerçekleştirilen toplantılardan yola
çıkılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kepsut ilçesinin birçok konuda
geliştirilmesi gereken yönlerinin olduğu belirlenmiştir. Genel anlamda özellikle
gençler öncelikli olmak üzere istihdam alanlarının oluşturulması gerektiği tespit
edilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle kırdan kente göçün engellenmesi için gerekli
yatırımların yapılması için çalışmalar yapılacaktır. İlçemize yapılacak en büyük
yatırımlardan biri olan OSB ile ilçemize dışarıda yaşayan Kepsutlular’ ın geri
dönmesi sağlanarak tersine göç hareketinin başarılması öngörülmüştür.
Böylelikle ilçemizin konaklama konusunda yeni yerleşim yerlerine ihtiyacı
vardır. Bu kapsamda Toplu konut vb. yerleşim alanlarının yapılması gerektiği
tespit edilmiştir.
İstihdam alanında çiftçiler, kadınlar ve gençler başta olmak üzere gerekli hibe ve
desteklemeler konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiği de
tespit edilmiştir.
Diğer yandan hem ilçemizdeki vatandaşların hem de ilçemize gelen
ziyaretçilerin şikâyet ettiği bir konu da Simav Çayı’nın kirliliğidir.
Bu kirliliğin önüne geçilmez ise zamanla çaydaki canlı popülasyonu tamamen
yok olacak ve tarım arazilerinin sulanmasıyla topraktaki kirlilik oranı sürekli
artacaktır. Bu durum dolaylı olarak tarımda üretimi de engelleyecektir. Tarım ve
hayvancılık ile ön plana çıkan ilçemizin geleceği açısından Simav Çayı’nın
kirliliğinin önlenmesi gerektiği belirlenmiştir.
Ayrıca toplumun ulaşımla ilgili problemlerinin iyileştirilmesi gerektiği tespit
edilmiştir. Balıkesir-Kepsut arasındaki ulaşım ücretlerinin daha makul fiyatlara
çekilmesi ve ilçe içerisine de hem üniversite öğrencileri hem de vatandaşlarımız
için ring seferlerinin düzenlenmesi gerektiği gözlemlenmiştir.
İlçemize yönelik bazı araştırmalar yapılmaya başlanmış olup şu anda da bu
çalışmalar devam etmektedir. Bu araştırmalardan biri de Balıkesir'in Kepsut
ilçesinde yaşayan bireylerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarının
incelenmesidir.
Bu araştırmadan elde edilen bulgularda, ilçe merkezinde bulunan ve ilçe
merkezine yakın olan mahallelerdeki bireylerin internet ve sosyal medya
kullanımının yüksek bunun aksine ilçe merkezine uzak olan mahallelerdeki
bireylerin daha az olduğu anlaşılmıştır. Kepsut İlçesindeki bireylerin sosyal
medya kullanıp kullanmama durumunun ikamet ettiği mahalle ve yaş durumuna
göre incelendiğinde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan
katılımcıların bulundukları mahallelere göre yapılan incelemede; merkez
mahallelerde en çok, merkeze yakın mahallelerde çok ve merkeze en uzak
mahallede çok az sosyal medya kullanma durumu tespit edilmiştir.
Bu incelemenin yaşa oranına bakıldığında; yüzde 98 gibi büyük bir oranla 15-25
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yaş aralığı en çok sosyal medya kullanıcısı olurken, yaş büyüdükçe bu oran
azalmaktadır. Literatür tarandığında bu araştırma Kepsut ilçesi ile ve bu konuda
gerçekleştirilen ilk araştırma olması nedeniyle özgün bir çalışmadır. Günümüzde
zirve noktada bulunması, çoğu yaşa ve karara etkili olması nedeniyle internet ve
sosyal medyanın farklı boyutlarla araştırıldığı çalışmaların artmasının faydalı
olacağı tespit edilmiştir. 3

3

Bozkurt Sevda, Türkiye’de Kırsal Alanda Sosyal Medya Eğilimleri: Balıkesir’in Kepsut İlçesi Örneği,
Balıkesir üniversitesi Kepsut Meslek Yüksek Okulu, Balıkesir, 2019
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8.BÖLÜM
KEPSUT YEREL KALKINMA
STRATEJİSİ İÇİN KAMU-SİVİL
TOPLUM İŞBİRLİĞİ PROJESİ
KAPSAMINDA YAPILAN
FAALİYETLER ve HARCAMALAR
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1.İNSAN KAYNAKLARI
1.1.EĞİTMEN
1.1.1.STRATEJİST-ANALİST
2.ETKİNLİK VE ORGANİZASYON
2.1.DİĞER
2.1.1. POLİTKA YAPICILARLA ANALİZ RAPORUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ(YEMEKLİ TOPLANTI)
2.2.TOPLANTI VE ÇALIŞTAY
2.2.1.KIRTASİYE
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2.3.SEMİNER VE KONFERANS
3. DEMİRBAŞ VE MALZEME:
3.1.1.BİLGİSAYAR
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4.TANITIM GÖRÜNÜRLÜK VE YAYIN
4.1 TANITIM FAALİYETLERİ
4.1.1. PROMOSYONLAR
ŞAPKA BASIMI VE ALIMI

4.1.2. WEB SAYFASI
http://kepsutvekyeg.com/
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4.1.3. AFİŞ

5.2.YAYINLAR
5.2.1 ROLLUP VE ANKET ÇALIŞMALARI:
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ONLİNE ANKET ÇALIŞMASI
https://forms.gle/ThhrkY5E62QqKB2W8

PROJELER KAPSAMINDA YAYINLANAN HABERLER

https://www.sondakika.com/yerel/haber-kepsut-un-gelecegi-kamu-sivilisbirligiyle-14770306/

https://www.haberturk.com/balikesir-haberleri/95174005-kepsutun-gelecegikamu-sivil-isbirligiyle-planlaniyor
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https://www.sabah.com.tr/balikesir/2022/03/03/kepsutun-gelecegi-kamu-sivilisbirligiyle-planlaniyor

https://www.haberler.com/kepsut-un-gelecegi-kamu-sivil-isbirligiyle-14770306haberi/

https://www.mardinhaber.com.tr/haber-kepsut-un-gelecegi-kamu-sivilisbirligiyle-planlaniyor-663358.html
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6.SEYEHAT
6.1.GÜNDELİK
6.1.1.İSTANBUL GEZİSİ
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94

95
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6.2KONAKLAMA
6.2.1.KONAKLAMA
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6.3.ULAŞIM
6.3.1.ARAÇ KİRALAMA
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9.BÖLÜM
2030 YILI HEDEFLERİ KAPSAMINDA
KEPSUT’ UN KALKINMASI İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER
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2030 YILI HEDEFLERİ KAPSAMINDA KEPSUT İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER
Kepsut’ un İhtiyacına Yönelik Belirlenen Sektörler
• TURİZM SEKTÖRÜ
• TEKSTİL - SANAYİ SEKTÖRÜ
• GIDA SEKTÖRÜ
• TARIM-HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

TURİZM SEKTÖRÜ
TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Asartepe Tepesi Antik Kenti, Kepsut Ziraat Mektebi (kışla), Seçköy
Göleti, Elma Gediği gibi ilçemizdeki bu tarihi yerler oldukça önemli değerlere
sahiptir. Özellikle kırsal turizmin son zamanlarda artması sebebiyle bu alanlara
gelen ziyaretçilerin ihtiyaçları doğrultusunda;
• Kırsal Turizm Oteli, İlçe Merkezine 4 yıldızlı Otel,
• Kırsalda sağlık turizmini geliştirmek amacıyla Hem Yurtiçi hem de
Yurtdışından gelen Yaşlılar İçin Rehabilitasyon Merkezi, (Fizyoterapistin
de olduğu sağlık çalışanları da bulunacaktır).
• En az 6 adet Kamp-Mesire alanının düzenlenmesi ve her mesire alanının
içine mangal alanları ve kahvaltı salonları,
• SEYİR TERASI ve GÖZLEM NOKTALARININ belirlenmesi.
• Ziyaretçilerin sosyal açıdan vakit geçirebileceği sosyal tesisler ve hobi
bahçelerinin yapılması planlanmaktadır.
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TARİHİ YERLERİN TANITIMININ YAPILMASI
İlçemizdeki önemli tarihi ve kültürel yerlerin tanıtılması için;
• AFİŞ, BROŞÜR basılması.
• VEFALI YURT KEPSUT KİTABININ yeniden düzenlenip yazılması.
• BİLLBOARDLARDA ilçemizin tanıtım filminin yayınlanması
• Sosyal Medyada bu alanların tanıtılması için sürekli yapılan faaliyetlerin
paylaşılması.
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BİSİKLET ve YÜRÜYÜŞ YOLLARI
BİSİKLET ROTALARI:
1. ROTA (Kavacıklar köyü- Ulupınar mağarası- Bükdere köyü)
2.ROTA (Sarıfakılar Köyü–Mezitler Köyü)
3. ROTA (NUSRET- Mezitler Kanyonu)
4. ROTA (Piyade-Gelenduras-Su Çıktı)
İlçemiz son zamanlarda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında; amatör ve
profesyonel bisiklet sürücülerinin uğrak noktası olmuştur.
Bu nedenle bu noktalarda;
• KONAKLAMA YERLERİ
• İlçemizin İlerleyen dönemlerinde önemli simgesi olabilecek KÖY
KAHVALTISI’ nın olduğu mekânlar
• KAHVE-LİMONATA-SICAK ÇİKOLATA vb. noktalarının yapılması
planlanmaktadır.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI:
İlçemizde bulunan Ormanlık alanlarda
• Çataldağ Rotası
• Gelenduras Rotası
• Mezitler Kanyonu Rotası
•

Kayacıklar Rotası

• Gökköy-Devrant Rotası
• Bükdere-Ulupınar Mağarası Rotası
• Kızıloluk Köyü Rotası yürüyüş yollarının yapılması planlanmaktadır.
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Aynı zamanda bu Ormanlık alanlarda;
• Bungalov Evler
• Yol güzergâhları üzerinde dinlenme noktaları
• Off Road
• PaintBall
• Macera Parkurları gibi ilçemize gelen ziyaretçilerin vakit geçirebileceği
sosyal alanların ve aktivite alanlarının yapılması.

DOĞA-MANZARA GÖZLEM NOKTALARI
İlçemiz ormanlarıyla eşsiz bir doğaya sahiptir. Bu nedenle belirlenen
yerlere GÖZLEM NOKTALARI-SEYİR TERASI yapılacaktır.
 Çataldağ
 Gelenduras Ormanı
 Akçakertil
 Mezitler Kanyonu…
Bu doğrultuda ilçemizi turizm açısından da geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
BALIKÇILIK (ALABALIK) VE AVCILIK TURİZMİ
BALIKÇILIK TURİZMİ
• DERELİ-KAYACIKLAR Mahallesi arasında balık tutma alanı
mevcuttur.

Dereli Mahallesinde taze tutulan balıklar buradaki

işletmede halka hizmet vermektedir.
• Burada balık tutma alanları genişletilerek güvenli bir şekilde bilinçli
balık tutma kültürünü hem ilçe halkına hem de ziyaretçilerimize
sunmayı hedeflemekteyiz.
• ELMA GEDİĞİ’ ndeki ALABALIK TESİSİNİN ve çevresinin
geliştirilmesi.
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• ELMAGEDİĞİ ve ÇATALDAĞ BÖLGESİNDE bulunan şelalelerin
çevresinin iyileştirilmesi. Böylece bu alanın mesire-piknik alanı
olarak değerlendirilmesi.
AVCILIK - ATICILIK TURİZMİ için;
• Avcılara yılın belirli dönemlerinde bilinçli avlanmayla ilgili
eğitimlerin verilmesi
• Vahşi canlı popülasyonunun devamı için avla alanlarının daha
bilinçli olarak belirlenmesi.
• Avcılık ve Atıcılık sporu ile ilgilenenler için AÇIK (DOĞAL)
POLİGON alanlarının belirlenmesi. (Sarıfakılar, Göcenler, Nusret,
Örenli gibi uygun alanlar)
• Yurtdışından ziyareçiler getirilerek (Bulgaristan, Yunanistan gibi)
domuz avlatılması.
İLÇE MERKEZİ İÇİN YAPILACAKLAR;
İlçemizde BALIKESİR-KEPSUT arasındaki duble yol ve OSB ‘ nin
yapımıyla birlikte ilçede doğal olarak insan sirkülasyonu yani nüfus artışı
yaşanacaktır.
Bu nedenle;
Yol güzergahı üzerinde bulunan yatay işletme bölgelerinde özel teşebbüse
imkan sağlayarak işletmelerin açılması sağlanacaktır. Bu işletmeler;
• YÖRESEL ÜRÜNLERİN SATIŞ NOKTALARI,
• DİNLENME TESİSLERİ,
• HEDİYELİK EŞYA SATIŞ NOKTALARI,
• İlçede bulunan markalaşmış işletmelerin dışarıdan gelen misafirlere
ulaşımı kolaylaştırması ve yol göstermesi adına belirli noktalara
İŞLETME YÖN TABELALARININ konulması,
• Yol güzergâhı üzerine zincir işletmelerin yatırım yapmasının sağlanması.
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SOKAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
• KEPSUT KÜLTÜR SOKAĞI
• SANAT SOKAĞI (Belirlenen noktaların rengârenk boyanması)
• Cafe, Cafe Bar, Türkü Evleri, Canlı Müzik alanları
• Çocuk Oyun Sokağı
• Akşam Pazarı Sokağı;
– DONDURMA TEZGAHI
– WAFFLE TEZGAHI
– SÜT MISIRI
– KUMPİR
– KUMDA KAHVE
– El İşleri, El sanatları vb. gibi 30-40 adet tezgahın kuırulması,
Oturma alanları (Bank vb.)
FESTİVALLER
Yıl içerisindeki farklı dönemlerde farklı alanlarda festivallerin düzenlenmesi,
• Yaz döneminde SÜT FESTİVALİ,
• Kepsut Geleneksel Yağlı Güreşleri
• Nusret Geleneksel Kamp Tırmanış Festivali
böylece geliştirilmesi sağlanacaktır).
• İzcilik Kamp Festivalleri
• Mayıs ayında GENÇLİK FESTİVALİ
• PET FEST (Köpek Irkları Yarışması)
• Avcılık-Atıcılık Festivali
• Yörük Festivali
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(Dağcılık Turizminin de

• İlçemize bir Amfi Tiyatro yapılarak burada özellikle yaz döneminde
halkın taleplerine göre konserlerin ve tiyatroların yapılması sağlanacaktır.

TEKSTİL-SANAYİ SEKTÖRÜ
 İlçemize yapılacak olan OSB’de Tekstilden-Gıda Sektörüne birçok firma
bünyesinde bulunacaktır.
 En az 5-6 bin kişi çalışma kapasitesi de bulunacak olan OSB ile ilçemizin
kalkınması sağlanacaktır.
 Bu kapsamda şehir dışından çalışmaya gelecekler için lojman/konaklama
mekânları yapılacaktır.
 İlçemizin sanayi alanında önümüzdeki dönemlerde daha da gelişmesi göz
önünde bulundurulduğundan; İlçeye bir Meslek Lisesi de açarak nitelikli
eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
TEKSTİL ALANINDAKİ FİRMALAR NEDEN KEPSUT’A YATIRIM
YAPMALI;
• BALIKESİR-KEPSUT arasındaki duble yol yapımıyla ilçemizin önemli
ulaşım güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle zincir işletmelerin yatırım
yapmasının sağlanması;
• OSB yapımıyla birlikte sanayi merkezine yakın olması,
• Son zamanlarda tersine göçün artması sebebiyle ilçedeki nüfus
hareketliliği,
• Dört mevsim turizme imkân sağlayan iklimi ve doğası sebebiyle; turizm
alanında ilçenin gelişme potansiyel

109

GIDA SEKTÖRÜ
KEPSUT GASTRONOMİ
• Türkiye‘yi doyuran il Balıkesir’in bir ilçesi olan ilçemiz gastronomi
alanında da önemli bir noktadadır.
• Amacımız;

her

mahallemize

özgü

tatları

ön

plana

çıkarmak.

Bu doğrultuda ilçemize özgü GASTRONOMİ KİTABI bastırılacaktır.
-Yufka Tatlısı (Kaymaklı), Badala Fasulyesi
-Bükdere Küflü Katık Peyniri
-Çerkez Köylerine ait; Dereli; Kulak Hamuru
-Muhacır Tarhanası
-Asker Çorbası
-Tirit
-Höşmerim
-Kepsut Kuzusu
-Kepsut Köftesi vb
• Zincir FAST FOOD ve KAHVE İşletmelerinin Yatırım Yapmasının
Sağlanması;

TARIM – HAYVANCILIK SEKTÖRÜ
TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA YAPILACAK YENİLİKLER
• Alternatif tarım ürünleri
• Atıl Durumlardaki Arazilerin tespiti
• Arazilerin birleştirilmesi
• Belirli bölgelerde hayvan damlarının birleştirilmesi
• Tarımsal ürünler için Satış Noktalarının oluşturulması
• Seracılık Projeleri
• Doğal Gübre
• Doğal Üretim Yöntemleriyle Üretim Yapılması
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• Hayvansal Üretim Alanları
• Sözleşmeli Tarım
ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİ
1-Lavanta
2-Gurme mantarlar
3-Peyzaj ağaçları ve çalıları
4-Sarımsak
5-Yaban Mersini
6-Tatlı Patates
7-Aloe vera Yetiştiriciliği
8-Yerli Domates
9-Zencefil
10-Çilek
11- Sarı kantaron
12-Sirke soslar
13-Salça
TARIM-HAYVANCILIK EĞİTİMLERİ
Çiftçilere;
• Alternatif Tarım Ürünlerinin Üretimi ile ilgili eğitimler,
• Doğal Üretim Yöntemlerini kullanarak nasıl üretim yapılacağı ile ilgili
eğitimler,
• Seracılık Faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili eğitimler,
• Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirilmesi ve İşlenmesi amacıyla eğitim,
• Arıcılık ve Arı Ürünlerinin işlenmesi ile ilgili eğitimler verilmesi
amaçlanmaktadır.
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