
GÖNEN TİCARET BORSASI 2022

1- 5174 Sayılı yasa gereği borsacılık faaliyetleri yürütülmüş, üyelerimize borsacılık hizmetleri 
verilmiştir. 

2- Hayvan pazarı faaliyetleri yürütülmüş ve haftanın Salı günleri üyelerimizin ve üreticilerimizin 
hayvan alım satım faaliyetleri yürüt

3- Ürün tahlil laboratuvarımızda buğday, 
yöremizde yetişen ürünlerin kalitesi tayin edilmiştir.

4- Yetkili sınıflandırıcı laboratuarımız lisans dene
bulunan lisanslı depoya analiz hizmeti verilmeye devam edilmiş bu sayede bölgemizde 
yetişen çeltiklerin güvenli şekilde lisanslı depoda muhafa

5- İlçemize fakülte kazandırılması i
olduğumuz Uygulamalı Bilimler Fakültesinin inşaatının tamamlanabilmesi için 300.000
yardımda bulunulmuştur.

6- Üyelerimizin işlerine katkı vermek amacı ye
üyelerimize dağıttık. 

7- Hayvan Pazarı yenileme çalışmaları kapsamında pazarın küçükbaş ve büyükbaş bölümlerinin 
çatı kısımlarında tadilat yapıldı. Işıklandırma sistemi yenilendi.

8- Yöremiz hayvancılığının geliştirilmesine katkı vermek amacıyla Hayvan Pazarında 
Panayırı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ulusal düzeyde koç yetiştiriciliği yapan 
işletmeler panayıra davet edildi. Ülkemizin çeşitli yerlerinden getirilen kaliteli koçlar bölgemiz 
üreticisinin sürülerine katılmasına katkıda bulunuldu.
getirilerek ve panayırın 2 güne çıkarılarak önümüzdeki yıllarda da tekrarlanmasına karar 
verdik. Bu sayede gerek bölge ekonomisine gerek bölge hayvancılığına ve ülke hayvancılığının 
geliştirilmesine katkı vermeyi süreklilik hal

9- Geçtiğimiz yıl Borsamızda düzenlediğimiz jeotermal seracılıkta muz yetiştiriciliği eğitimi 
sonrası İlçemizde muz seraları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Yapılan bu çalışmalardan 
esinlenilerek ilçemizde bir Jeotermal Sera Organize
ilgili Bakanlıklar nezdinde lobicilik faaliyetleri yürüttük. Yapılan lobi faaliyetleri neticesinde 
Tarım Bakanlığından Jeotermal Sera OSB kurulması için gereken izinleri aldık. Bu bağlamda 
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası ve 
Gönen Ziraat Odası temsilcileri ile Sera OSB mütevellit heyetini oluşturduk, 
mütevellit heyetine Borsamızdan 3 yönetici sokmayı başardık. Jeotermal Sera OSB ‘nin 
kurulması için yapılacak olan masrafların temsil oranında Borsamız tarafından karşılanmasını 
taahhüt ettik. 16000 dönüm üzerine kurulacak olan Jeotermal Sera OSB’den üyelerimizin 
parsel alabilmeleri için çalışmalar yürüttük, topladığımız ön talepleri Balıkesir Yat
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5174 Sayılı yasa gereği borsacılık faaliyetleri yürütülmüş, üyelerimize borsacılık hizmetleri 

Hayvan pazarı faaliyetleri yürütülmüş ve haftanın Salı günleri üyelerimizin ve üreticilerimizin 
alım satım faaliyetleri yürütmesine destek olunmuştur. 

mızda buğday, arpa, çeltik gibi hububatların analizleri yapılarak 
yöremizde yetişen ürünlerin kalitesi tayin edilmiştir. 
Yetkili sınıflandırıcı laboratuarımız lisans denetimini başarılı şekilde geçirmiştir. 
bulunan lisanslı depoya analiz hizmeti verilmeye devam edilmiş bu sayede bölgemizde 
yetişen çeltiklerin güvenli şekilde lisanslı depoda muhafaza edilmesine katkı verilmiştir.
İlçemize fakülte kazandırılması için mütevellit heyetinde yer aldığımız kurucularınd
olduğumuz Uygulamalı Bilimler Fakültesinin inşaatının tamamlanabilmesi için 300.000
yardımda bulunulmuştur. 
Üyelerimizin işlerine katkı vermek amacı yeni yıl için ajanda, takvim ve kalem yaptırarak 

Hayvan Pazarı yenileme çalışmaları kapsamında pazarın küçükbaş ve büyükbaş bölümlerinin 
çatı kısımlarında tadilat yapıldı. Işıklandırma sistemi yenilendi. 
Yöremiz hayvancılığının geliştirilmesine katkı vermek amacıyla Hayvan Pazarında 
Panayırı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ulusal düzeyde koç yetiştiriciliği yapan 
işletmeler panayıra davet edildi. Ülkemizin çeşitli yerlerinden getirilen kaliteli koçlar bölgemiz 
üreticisinin sürülerine katılmasına katkıda bulunuldu. Koç Panayırının geleneksel hale 
getirilerek ve panayırın 2 güne çıkarılarak önümüzdeki yıllarda da tekrarlanmasına karar 
verdik. Bu sayede gerek bölge ekonomisine gerek bölge hayvancılığına ve ülke hayvancılığının 
geliştirilmesine katkı vermeyi süreklilik haline getirmeyi planladık. 
Geçtiğimiz yıl Borsamızda düzenlediğimiz jeotermal seracılıkta muz yetiştiriciliği eğitimi 
sonrası İlçemizde muz seraları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Yapılan bu çalışmalardan 
esinlenilerek ilçemizde bir Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için Ankara’da 
ilgili Bakanlıklar nezdinde lobicilik faaliyetleri yürüttük. Yapılan lobi faaliyetleri neticesinde 
Tarım Bakanlığından Jeotermal Sera OSB kurulması için gereken izinleri aldık. Bu bağlamda 

sir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası ve 
Gönen Ziraat Odası temsilcileri ile Sera OSB mütevellit heyetini oluşturduk, 
mütevellit heyetine Borsamızdan 3 yönetici sokmayı başardık. Jeotermal Sera OSB ‘nin 

ı için yapılacak olan masrafların temsil oranında Borsamız tarafından karşılanmasını 
taahhüt ettik. 16000 dönüm üzerine kurulacak olan Jeotermal Sera OSB’den üyelerimizin 
parsel alabilmeleri için çalışmalar yürüttük, topladığımız ön talepleri Balıkesir Yat
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5174 Sayılı yasa gereği borsacılık faaliyetleri yürütülmüş, üyelerimize borsacılık hizmetleri 

Hayvan pazarı faaliyetleri yürütülmüş ve haftanın Salı günleri üyelerimizin ve üreticilerimizin 

gibi hububatların analizleri yapılarak 

kilde geçirmiştir. Bölgemizde 
bulunan lisanslı depoya analiz hizmeti verilmeye devam edilmiş bu sayede bölgemizde 

edilmesine katkı verilmiştir. 
tinde yer aldığımız kurucularından 

olduğumuz Uygulamalı Bilimler Fakültesinin inşaatının tamamlanabilmesi için 300.000-TL 

ni yıl için ajanda, takvim ve kalem yaptırarak 

Hayvan Pazarı yenileme çalışmaları kapsamında pazarın küçükbaş ve büyükbaş bölümlerinin 

Yöremiz hayvancılığının geliştirilmesine katkı vermek amacıyla Hayvan Pazarında 1. Koç 
Panayırı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ulusal düzeyde koç yetiştiriciliği yapan 
işletmeler panayıra davet edildi. Ülkemizin çeşitli yerlerinden getirilen kaliteli koçlar bölgemiz 

Panayırının geleneksel hale 
getirilerek ve panayırın 2 güne çıkarılarak önümüzdeki yıllarda da tekrarlanmasına karar 
verdik. Bu sayede gerek bölge ekonomisine gerek bölge hayvancılığına ve ülke hayvancılığının 

Geçtiğimiz yıl Borsamızda düzenlediğimiz jeotermal seracılıkta muz yetiştiriciliği eğitimi 
sonrası İlçemizde muz seraları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Yapılan bu çalışmalardan 

Sanayi Bölgesi kurulması için Ankara’da 
ilgili Bakanlıklar nezdinde lobicilik faaliyetleri yürüttük. Yapılan lobi faaliyetleri neticesinde 
Tarım Bakanlığından Jeotermal Sera OSB kurulması için gereken izinleri aldık. Bu bağlamda 

sir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Belediyesi, Gönen Ticaret Odası ve 
Gönen Ziraat Odası temsilcileri ile Sera OSB mütevellit heyetini oluşturduk, 15 kişiden oluşan 
mütevellit heyetine Borsamızdan 3 yönetici sokmayı başardık. Jeotermal Sera OSB ‘nin 

ı için yapılacak olan masrafların temsil oranında Borsamız tarafından karşılanmasını 
taahhüt ettik. 16000 dönüm üzerine kurulacak olan Jeotermal Sera OSB’den üyelerimizin 
parsel alabilmeleri için çalışmalar yürüttük, topladığımız ön talepleri Balıkesir Yatırım İzleme 



ve Koordinasyon Başkanlığı’na ilettik. Faaliyet geçtiğinde 26000 kişiye istihdam sağlayacağı 
düşünülen Jeotermal Sera OSB’nin Gönen’imize kazandırılabilmesi için Borsamızın tüm 
kaynaklarını seferber ettik. Yöremizi ekonomik anlamda küçük Antalya’ya dönüştürebilecek 
olan bu yatırıma öncülük ederek Borsamızın adını tarihe geçirmeyi hedeflemekteyiz. 

10- Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile birlikte yürütülen Önder Kadın Çiftçi Projesi 
kapsamında Borsamız Canlı Hayvan Pazarında Bakanlıkça belirlenmiş kadın çiftçilerimize 15 
adet koyun ve 1 adet koç hibe edildi. 

11- Üyelerimiz bir araya getirerek onların arasındaki ticari ve kişisel bağları geliştirmek amacıyla 
Ramazan ayında Gönen Termal Yıldız Otelde bütün üyelerimizi kapsayacak şekilde iftar 
yemeği organize ettik. Üyelerimizi ve kilit karar alıcıları bir araya getirmek maksadıyla 
ilçemizdeki kamu yöneticilerini iftar yemeğine davet ettik. 

12- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen 100000-TL Ramazan ayında ilçemizdeki 500 
ihtiyaçlı aileye beheri 200-TL den gıda yardımı olarak dağıtıldı. 

13- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 100000-TL ilçemizdeki 500 ihtiyaçlı öğrenciye 
beheri 200-TL den eğitim yardımı olarak dağıtıldı. 

14- Ekim ayı içerisinde Borsamız organ seçimlerini gerçekleştirdik, yeni yönetim organlarını 
oluşturduk. 


