“OHAL’de üretime devam”
Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, ilan edilen Olağanüstü Hal kararından, iş
dünyasının olumsuz etkilenmediğini, aksine üretimin daha da hız kazandığını söyledi.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Gebze'deki üretimi sonlandırarak yaklaşık 7 ay önce
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan Ekosinerji firmasına ziyarette bulundu.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Akbaş, ziyarette Başkan Uğur ve ekibine üretimle ilgili bilgiler
verdi.
Geniş çaplı ihracat
Akbaş, "Fabrika, acil enerji ihtiyacını karşılayan transformatör merkezlerinin üretimini yaparak ülke
ekonomisine katma değer sağlıyor. Bölgeye gelen yeni yatırımlarla enerji ihtiyacında hızlı artışlar
meydana geliyor ve firmada üretilen trafolar yüksek gerilim hattının bulunduğu yerlere kurulup acil
enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oluyor. Ayrıca Afrika, Fas, Cezayir gibi ülkelere geniş
çaplı ihracat yapıyor" dedi.
"Çalışmaya devam"
İşleyişin sürekliliği ve başarının ön planda tutulması için en önemli kriterin üye memnuniyeti
olduğunu kaydeden Başkan İsmail Uğur, "Biz de belirlediğimiz bu vizyonla, yakaladığımız her fırsatta

bölgedeki firmaların işleyişi hakkında bilgi alıyoruz.
Uyum başarı getiriyor, buna inanıyoruz.
Türkiye'nin katma değeri artan üretiminde Balıkesir'in de imzası olması gurur verici bir durum.
Ekosinerji firmasının kentimizin kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracağına inanıyor ve teşekkür
ediyoruz. Ziyaretlerimizde ülkede ilan edilen OHAL kararından iş dünyasının olumsuz etkilenmediğini
aksine daha da hız kazandığını görüyoruz. El birliğiyle ülkemizin ve kentimizin 2023 hedeflerini
yakalamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur sık sık tekrarladığı üye
ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.
Başkan Uğur, Gebze’deki üretimi sonlandırarak yaklaşık 7 ay önce Balıkesir Organize Sanayi
Bölgesi’nde üretime başlayan ekosinerji firmasına ziyarette bulundu.
FİRMA, ACİL ENERJİ İHTİYACINA MOBİL TRAFO ALTERNATİFİ ÜRETİYOR
Dev fabrika, acil enerji ihtiyacını karşılayan transformatör merkezlerinin üretimini yaparak
ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Bölgeye gelen yeni yatırımlar ile enerji ihtiyacında
hızlı artışlar meydana geliyor ve firmada üretilen trafolar yüksek gerilim hattının bulunduğu
yerlere kurulup acil enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oluyor.Ayrıca
firma,Afrika,Fas,Cezayir gibi ülkelere geniş çaplı ihracat gerçekleştiriyor.Firma yönetim
kurulu başkanı Yiğit Akbaş ziyarette Başkan Uğur ve ekibine üretimle ilgili bilgiler verdi.

BAŞKAN UĞUR “UYUM BAŞARI GETİRİYOR BUNA İNANIYORUZ”
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğurziyaretin ardından
TV100 Haber’e özel açıklamalarda bulundu :
‘ İşleyişin sürekliliği ve başarının ön planda tutulması için en önemli kriterlerin başında üye
memnuniyeti geliyor.Biz de belirlediğimiz bu vizyonla,yakaladığımız her fırsatta bölgedeki
firmaların işleyişi hakkında bilgi alıyoruz.Uyum başarı getiriyor,buna inanıyoruz.Türkiye’nin
katma değeri artan üretiminde Balıkesir'in de imzası olması gurur verici bir durum.Ekosinerji
firmasının kentimizin kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracağına inanıyor ve teşekkür
ediyoruz. Ziyaretlerimizde ülkede ilan edilen olağanüstü hal kararından iş dünyasının olumsuz
etkilenmediğini aksine daha da hız kazandığını görüyoruz. El birliğiyle ülkemizin ve
kentimizin 2023 hedeflerini yakalamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.’

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur sık sık tekrarladığı üye
ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Başkan Uğur,Gebze’deki üretimi sonlandırarak yaklaşık 7 ay önce Balıkesir
Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan ekosinerji firmasına ziyarette
bulundu.

FİRMA, ACİL ENERJİ İHTİYACINA MOBİL TRAFO ALTERNATİFİ
ÜRETİYOR
Dev fabrika, acil enerji ihtiyacını karşılayan transformatör merkezlerinin üretimini
yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Bölgeye gelen yeni yatırımlar
ile enerji ihtiyacında hızlı artışlar meydana geliyor ve firmada üretilen trafolar yüksek
gerilim hattının bulunduğu yerlere kurulup acil enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında
yardımcı oluyor.Ayrıca firma,Afrika,Fas,Cezayir gibi ülkelere geniş çaplı ihracat
gerçekleştiriyor.Firma yönetim kurulu başkanı Yiğit Akbaş ziyarette Başkan Uğur ve
ekibine üretimle ilgili bilgiler verdi.
BAŞKAN UĞUR “UYUM BAŞARI GETİRİYOR BUNA İNANIYORUZ”
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğurziyaretin
ardından TV100 Haber’e özel açıklamalarda bulundu :
‘ İşleyişin sürekliliği ve başarının ön planda tutulması için en önemli kriterlerin
başında üye memnuniyeti geliyor.Biz de belirlediğimiz bu vizyonla,yakaladığımız her
fırsatta bölgedeki firmaların işleyişi hakkında bilgi alıyoruz.Uyum başarı
getiriyor,buna inanıyoruz.Türkiye’nin katma değeri artan üretiminde Balıkesir'in de
imzası olması gurur verici bir durum.Ekosinerji firmasının kentimizin kalkınmasına
büyük bir ivme kazandıracağına inanıyor ve teşekkür ediyoruz.Ziyaretlerimizde ülkede
ilan edilen olağanüstü hal kararından iş dünyasının olumsuz etkilenmediğini aksine
daha da hız kazandığını görüyoruz.El birliğiyle ülkemizin ve kentimizin 2023
hedeflerini yakalamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

