http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/marangozlar-sitesi-icin-imzalar-atildi-balikesir-1799796/
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S. S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan
Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize
Sanayi Bölgesi’ne inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği
taşıyan yeni Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Organize Sanayi Ve Küçük Sanayi Siteleri entegre olacak
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak. Bunun
için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de sanayicinin ve
üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak da Organize
Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de gelişmesini istiyoruz.
Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre olup, sanayi hızla büyüyor.
Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB kuzeyinde Küçük sanayi Sitesi
çalışmamız var” diye konuştu.

Başkan Uğur: “Balıkesir Türkiye’ye Örnek Oldu”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı. Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle
konuştu:“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu arası
28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en çok
hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan iki yıl
önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze Meyve
Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir kooperatif kuralım
dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara teşekkür ediyorum. O
zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı yatırdılar. Sayın valimize de
teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje oldu. Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden giderlerse Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek
olduk”.
Organize’ye Küçük Sanayi Sitesi de inşa edilecek
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine yardımcı
üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi Bölgesi’nde daha 1000
istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak. Marangozlarla başka işimizde var. Çay
Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra yavaş yavaş inanmaya başladılar. Şimdi su
doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu yeri de dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi
yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay içinde dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun
Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde konuştu.
Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan Uğur
esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.
Vali Yazıcı: “Balıkesir sanayinin önemli kentlerinden biri olacak”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi anlamda,
her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş yapılıyor.
Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de belli yerlere
yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor lojistik köyler. Bir
kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında önemli kentlerinden
olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem,
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras Firması

Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma sahibi Çiftçi
sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlar da yer aldı.

http://www.milliyet.com.tr/marangozlar-sitesi-icin-imzalar-atildi-balikesir-yerelhaber-2272803/
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan
Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyan yeni
Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Organize Sanayi Ve Küçük Sanayi Siteleri entegre olacak
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak. Bunun
için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de sanayicinin ve
üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak da Organize
Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de gelişmesini istiyoruz.
Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre olup, sanayi hızla büyüyor.
Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB kuzeyinde Küçük sanayi Sitesi
çalışmamız var” diye konuştu.

Başkan Uğur: “Balıkesir Türkiye’ye Örnek Oldu”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı. Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle
konuştu:“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu arası
28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en çok
hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan iki yıl
önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze Meyve
Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir kooperatif kuralım
dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara teşekkür ediyorum. O
zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı yatırdılar. Sayın valimize de
teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje oldu. Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden giderlerse Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek
olduk”.
Organize’ye Küçük Sanayi Sitesi de inşa edilecek
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine yardımcı
üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi Bölgesi’nde daha 1000
istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak. Marangozlarla başka işimizde var. Çay
Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra yavaş yavaş inanmaya başladılar. Şimdi su
doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu yeri de dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi
yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay içinde dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun
Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde konuştu.
Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan Uğur
esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.
Vali Yazıcı: “Balıkesir sanayinin önemli kentlerinden biri olacak”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi anlamda,
her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş yapılıyor.
Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de belli yerlere
yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor lojistik köyler. Bir
kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında önemli kentlerinden
olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası

Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem,
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras Firması
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma sahibi Çiftçi
sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlar da yer aldı.

http://www.tv100.com.tr/marangozlar-sitesi-icin-imzalar-atildi/13525/
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül
Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi
Bölgesi’ne inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza
töreninde konuşan Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne
inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyan
yeni Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ENTEGRE OLACAK
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak.

Bunun için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de
sanayicinin ve üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü
olarak da Organize Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de
gelişmesini istiyoruz. Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre
olup, sanayi hızla büyüyor. Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB
kuzeyinde Küçük sanayi Sitesi çalışmamız var” diye konuştu.
BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.
İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı.
Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana
planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:
“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu
arası 28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en
çok hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan
iki yıl önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze
Meyve Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir
kooperatif kuralım dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara
teşekkür ediyorum. O zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı
yatırdılar. Sayın valimize de teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje
oldu. Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden
giderlerse Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek olduk”.
ORGANİZE’YE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DE İNŞA EDİLECEK
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine
yardımcı üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi
Bölgesi’nde daha 1000 istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak.
Marangozlarla başka işimizde var. Çay Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra
yavaş yavaş inanmaya başladılar. Şimdi su doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu
yeri de dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay
içinde dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde
konuştu.
Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan
Uğur esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.

VALİ YAZICI: “BALIKESİR SANAYİNİN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN BİRİ OLACAK”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi
anlamda, her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş
yapılıyor. Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de
belli yerlere yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor
lojistik köyler. Bir kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında
önemli kentlerinden olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi
Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi
Erdem, S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras
Firması Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma
sahibi Çiftçi sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi

http://www.tv100.com.tr/balikesir-sanayi-kenti-olacak/13526/
MARANGOZLAR SİTESİ İÇİN İMZALAR ATILDI
BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne
inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde
konuşan Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne
inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyan
yeni Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ENTEGRE OLACAK
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak.
Bunun için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de
sanayicinin ve üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü
olarak da Organize Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de
gelişmesini istiyoruz. Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre
olup, sanayi hızla büyüyor. Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB
kuzeyinde Küçük sanayi Sitesi çalışmamız var” diye konuştu.
BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.
İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı.
Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana
planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:
“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu
arası 28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en
çok hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan
iki yıl önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze
Meyve Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir
kooperatif kuralım dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara
teşekkür ediyorum. O zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı
yatırdılar. Sayın valimize de teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje
oldu. Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden
giderlerse Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek olduk”.
ORGANİZE’YE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DE İNŞA EDİLECEK
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine
yardımcı üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi
Bölgesi’nde daha 1000 istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak.
Marangozlarla başka işimizde var. Çay Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra
yavaş yavaş inanmaya başladılar. Şimdi su doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu
yeri de dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay

içinde dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde
konuştu.
Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan
Uğur esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.
VALİ YAZICI: “BALIKESİR SANAYİNİN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN BİRİ OLACAK”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi
anlamda, her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş
yapılıyor. Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de
belli yerlere yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor
lojistik köyler. Bir kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında
önemli kentlerinden olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi
Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi
Erdem, S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras
Firması Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma
sahibi Çiftçi sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlarda
yeraldı.

http://www.gazetekspres.com/haber-15860-gokkoy-lojistik-merkez-olacak.html

Balıkesir Sanayi Odası(BSO), Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi(BALOSB) Konteynır Tren Lojistik
Merkezi’nin etkin kullanılmasını sağlamak, kuru yük konteynır ithalat ve ihracat taşımacılığının
geliştirilmesine yönelik konunun uzmanlarının yer aldığı sanayicilere yönelik toplantı düzenledi.
Lojistik Köyü hareketlendirmek istediklerini söyleyen BSO Başkanı İsmail Uğur, hedeflerinin
Gökköy’ü lojistik merkez haline getirmek olduğunu söyledi.
Balıkesir Sanayi Odası(BSO), Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi(BALOSB) Konteynır Gökköy Tren Lojistik
Merkezi’nin etkin kullanılmasını sağlamak, kuru yük konteynır ithalat ve ihracat taşımacılığının
geliştirilmesi amacıyla Devlet Demiryolları(DDY) Ege Bölge Müdürü Selim Koçbay, DDY Taşımacılık A.Ş
Ege Bölge Müdürü Müslüm Yurdakul, Günaydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, BSO
Başkanı İsmail Uğur, BTO Başkanı Fahri Ermişler ve BAŞÖTKOOP Başkanı Erol Çetin’in katılımıyla
sanayicilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan BSO
Başkanı İsmail Uğur, Gökköy’de bulunan lojistik köyün faal hale getirilmesi amacıyla yapılan
çalışmaları anlattı. Lojistik Köyün aktif hale getirilmesi için özel sektöre büyük görev düştüğünü
belirten Uğur, “Gökköy’de bulunan Lojistik Köyümüz tamamlandı. Devletimiz buraya yaklaşık 62
milyon lira civarında yatırım yaptı. Şu anda yatırımcıya özel sektörün hizmetine sunulmuş durumda.
Hükümet gereğini yaptı gerisi özel sektörde. Nasıl para kazandırabiliriz? Rekabetçi bir dünyada
yaşadığımız için nakliye fiyatları çok önemli. Hele ki ihracat yapmamız gereken bir dönemdeyiz.
Bununla ilgili nakliye-lojistik firmalarına çağrıda bulunduk burada çalışma yapmaları için. Bizim bu
çağrımıza bazı lojistik firmaları cevap verdi. Onlardan bir tanesi aramızda olan Günaydın Nakliyat.
Onlara teşekkür ediyorum, ellerini taşın altına koydular. Hiçbir şey yokken Balıkesir Lojistik Köyü
hareket kazansın diye bizlerle beraber oldular. Bu sadece tren nakliyesinin değil kara nakliyesinin de
önemli olduğu bir konu. BAŞÖTKOOP Başkanımızla da beraberiz”
EYLÜL AYI SONUNDA KONTEYNIR SEFERBERLİĞİ
Hedeflerinin aynı anda 70-80 firmanın lojistik köyde konteynır ihracatı yapması olduğunu söyleyen
BSO Başkanı İsmail Uğur, “Bakıldığında işler daha da büyüyecek nakliyecinin işleri daha da artacak.
Amacımız pastayı büyütmek. Burada amaç sanayicinin maliyetlerini düşürmek, Lojistik işini büyütüp
nakliyecinin işlerini büyütmek. Gökköy’ü bir HUB haline getirip buradaki lojistik imkânları daha da
büyütmek. En son olarak da burada bir gümrük talebimiz olacak. Gümrük açılması için de burada bir
hareket olması gerekir. Eylül ayı sonunda konteynır seferberliğimiz olacak. Aynı anda 70-80 firmanın
konteynır ihracatını gerçekleştireceğiz. O zaman Balıkesir Lojistik Köyü’nün sesi daha çok duyulmuş
olacak” şeklinde konuştu.
KOÇBAY: “LOJİSTİK KÖY’DE EDİP UĞUR’UN BÜYÜK DESTEĞİ VAR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un, lojistik Köy projesinin ilk gündeme geldiği günden bu yana
gerçekleşmesinde büyük desteği olduğunu söyleyen DDY Ege Bölge Müdürü Selim Koçbay, “Gökköy
Lojistik Köyü ilk fikir olarak başladığında 2000’li yılların başlarıydı. Rahmetli Belediye Başkanı Sabri

Uğur projeye sıcak bakmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Edip Uğur, bu projenin gerçekleşmesi
için çok büyük destek verdi. Biz kurum olarak 62 milyon lira, 240 dönüme yakın bir alanda lojistik
merkezini kurduk. 2014 yılının son aylarına doğru da açılışını yaptık. Demiryolları yeniden yapılandı.
160 yıllık kurumumuz daha önce kendi yağıyla kavrulan bir kurumdu. Fakat 2013 yılında 6461 Sayılı
Demiryolları kanunu çıktı. Bu kanunun amacı tüm ulaşımla, lojistikle uğraşan herkesi lojistiğin
içerisine çekebilmek ve bu sektörde sanayiciye daha faydalı olabilmektir. Sanayicinin birim başına
düşen maliyetini daha aşağıya çekebilmektir. Böyle bir girişimde bulunduk. Önce Devlet Demiryolları
Taşımacılık A.Ş’yi kurdu. Amacımız özel şirketlerden alt kirası alarak firmaların burada işletmecilik
yapmasını sağlamaktır. Bir sanayicinin üreticisinin yüzde 27’sini lojistik geliyor” dedi.
KOÇBAY: “BALRAY PROJESİ DEVAM EDİYOR”
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte ortak oldukları BALRAY Projesi hakkında da bilgi veren
Koçbay, “ Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yaptığımız BALRAY Projesi var. Bu proje şehir içinden
Organize Sanayi Bölgesi’ne çalışanları daha ucuz bir şekilde getirilmesi için yapılan çalışmadır.
Büyükşehir Belediye Başkanımız bu projeyi çok önemsiyor. Balıkesir ile OSB arasında şehri çevreden
dolaşarak hızlı tren güzergahı olan bir güzergaha koordinasyonu sağlanacak. Kent içerisinde yaklaşık
15 istasyonu bulunan BALRAY’ı yapmayı düşünüyoruz. Şu anda proje çalışmalarımız hızlı bir şekilde
devam ediyor. Bu projenin hızlı bir şekilde olmasının ana nedeni İzmir-İstanbul hızlı treninin
Balıkesir’den geçmiş olmasıdır. Yük trenleri saatte 110 kilometre hızlı bu hatta çalışabilecek” dedi.
“2003’TEN BU YANA DEMİRYOLLARINA 33 MİLYAR DOLAR HARCANDI”
Devlet Demiryolları’nın Taşımacılık A.Ş’yi kurarak lojistik alanında önemli bir adım attığını belirten
DDY Taşımacılık A.Ş Ege Bölge Müdürü Müslüm Yurdakul, “ Türkiye’de üretim kapasitesi her geçen
gün artıyor. Bugün 300-350 milyar dolar arasında olan ihracatımızı 2023 yılında 500 milyar dolar
olacağını belirtiyor hükümetimiz. Ancak şu 600 milyon ton olan ülke içerisindeki lojistik
operasyonlarda ihracat bir misli arttığında lojistik faaliyetlerde bir misli artmak zorunda kalacaktır. Şu
anda 600 milyon ton olan taşıma kapasitemiz 1 milyar 200 milyon tona çıkacaktır. Bu organizasyonu
yapabilmek sadece karayollarına bırakılacak kadar küçük bir şey değil. Bunu gören hükümetimiz 2003
yılından bu yana demiryollarına 33 milyar dolar para harcayarak karayollarındaki yükün bir kısmını
demiryollarına almak suretiyle demiryollarına ihracat ve ithalatta yurt içerisindeki lojistik faaliyetlerde
tıkanmanın önüne geçmektedir. Bu yatırımlar bu çaba Demiryollarının yeniden yapılanması da bu
amaca yöneliktir” dedi.
SANAYİCİNİN AYAĞINA GİDİLECEK
Demiryolu taşımacılığındaki lojistik hizmetlerin havayolları taşımacılığındakine benzer olacağını
belirten Müslüm Yurdakul, “Bugün Devlet Hava Meydanları işletmesine gittiğinizde havaalanlarında
altyapı hizmetleri veren bir şirket vardır bir de bu hizmetleri alan firma var. Demiryolları da aynı

şekilde örgütlendi. Altyapının, yolların, sinyalizasyon sistemlerinin, lojistik köylerimizin sahibi şu anda
TCDD ama onun üzerinde hizmet veren firmalarımızla üreticilerimizle sanayicilerimizle işbirliği
yapmak için DDY Taşımacılık A.Ş kurulmuştur. Şuanda şirketimiz diğer işletmeciler hazırlıklarını
yapmakta ve 5 tane büyük firma demiryolu lojistiğine girmiş olacak. Ege Bölgesi’nde böyle bir firma
yok. Umarım bizim yanımızda olan Günaydın Grup ilk defa demiryolu işletmecisi olarak yanımızda yer
alır. Kendi trenini işleten firmalar sanayicimizin ayağına giderek, karayolu taşımasını da yani;
fabrikadan alacağı yükü yükleme boşaltma bölümünü kendisi üstlenerek bir istasyona getirecek
demiryoluyla alıcıya ulaştıracak. Biz karayolu taşımacılığı yapacak ekipmanı sağlayamadığımız için ilk 5
yıl bu işleri lojistik firmalarıyla birlikte yapmak istiyoruz. Altı aylık bir çalışmanın içerisindeyiz” dedi.
“LOJİSTİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRMEDEN RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKAMAYIZ”
Günaydın Grup’u faaliyet ve çalışmalarını anlatan Erol Günaydın, önümüzdeki dönem sanayide artan
kapasitenin sadece karayolundan gitmeyeceğini vurguladı. Günaydın, “ Denizyolu, demiryolu,
karayolu kombine taşımacılığın Türkiye’de devreye alınması gerekiyor. Çünkü kapasite artıyor. Her
şey fiyat değil. Lojistik üstünlüğü ele geçirmeden ekonomik olarak rakiplerinizi geride bırakamazsınız.
İhracatla ilgili önümüzün açılması için ekonomi yaratmalıyız, bize düşen görev de kombine taşımacılık
türevlerini devreye alarak yükün stabil taşınmasını güvence altına almamız lazım. Bugün Çin’den daha
ucuza üretmemiz mümkün değil ama Çin’den daha hızlı ulaşmamız mümkün. Beraberinde yükün
zamanında ulaştırılması, fiyat kadar önemlidir” dedi.
“BALIKESİR’DEN FİRMALARLA ÇALIŞACAĞIZ”
Balıkesir’deki çalışmalarda yerel firmalarla ortak çalışacaklarını belirten Günaydın,” Rekabetteki
durumunda değişmesi lazım. Rekabet demek birbirimizin gözünü oymak değildir. Birlikte iş yapma
kültürünün geliştirilmesi lazım. Devlet Demiryolları benim rakibim ancak benim de partnerim. Birlikte
iş yapıyoruz. O vagonun, lokomotifin sahibi bende konteynırın, iş makinelerinin, kamyonun sahibiyim.
Kamyonların hepsi benim olmak zorunda değil. Kooperatiflerde var. Onların kapasitelerini
kullanmalıyız. Kapasiteleri atıl durumda bırakamayız. Kapasiteleri aktif kullanmalıyız. Eğer yetmiyorsa
yeni kapasiteler almalıyım. Hep beraber kazanmalıyız. Yoksa orada ayrı bir kapasite burada ayrı bir
kapasite yaratılarak ekonomi yaratılmaz” şeklinde konuştu.
BAŞÖTKOOP “BİZ DE VARIZ”
Lojistik Köyün hareketlenmesi yönünde yapılacak çalışmaların içerisinde olmak istediklerini söyleyen
BAŞÖTKOOP Başkanı Erol Çetin, “Türkiye büyüdüğü gibi Balıkesir’de büyüyor. Daha önce 500 ton olan
kapasitemiz bugün günlük 10 bin tona kadar çıktı. Biz dersimize de iyi çalışıyoruz. Günaydın Grubu’yla
da paslaşıyoruz. İlk etapta döküm olarak başladık, daha sonra konteynırlarla çalışmaları yapıyoruz.
Lojistik Köyü hareketlendirmemiz lazım. Türkiye ekonomisine büyük katkısı var. Devletimiz buraya bir

yatırım yaptı. Kara nakliyesi de olmak zorunda. Günaydın Grup’la birlikte biz bu işi götürmek
istiyoruz” dedi.

http://www.balikesirposta.com.tr/haberler/4622/MARANGOZLAR-SiTESi-iciN-iMZALAR-ATiLDi.html
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan
Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyan yeni
Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ENTEGRE OLACAK
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak.
Bunun için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de
sanayicinin ve üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak

da Organize Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de
gelişmesini istiyoruz. Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre olup,
sanayi hızla büyüyor. Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB kuzeyinde
Küçük sanayi Sitesi çalışmamız var” diye konuştu.
BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.
İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı.
Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana
planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:
“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu
arası 28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en
çok hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan
iki yıl önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze
Meyve Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir kooperatif
kuralım dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara teşekkür
ediyorum. O zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı yatırdılar.
Sayın valimize de teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje oldu. Şimdi Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden giderlerse Balıkesir’e
gönderiyorlar. Örnek olduk”.
ORGANİZE’YE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DE İNŞA EDİLECEK
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine
yardımcı üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi
Bölgesi’nde daha 1000 istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak. Marangozlarla
başka işimizde var. Çay Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra yavaş yavaş
inanmaya başladılar. Şimdi su doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu yeri de
dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay içinde
dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde konuştu.
Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan Uğur
esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.
VALİ YAZICI: “BALIKESİR SANAYİNİN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN BİRİ OLACAK”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi anlamda,
her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş yapılıyor.

Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de belli yerlere
yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor lojistik köyler. Bir
kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında önemli kentlerinden
olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem,
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras Firması
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma sahibi Çiftçi
sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlarda yeraldı.

http://www.balikesirdemokrat.com.tr/haber/gundem/10570/karayollarinin_uzerindeki_yuk_azaltiliy
or_12_09_2017.html

http://www.gazetemerhaba.com/63050-2/

http://www.yenihabergazetesi.net/marangozlar-sitesi-icin-imzalar-atildi.html
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan
Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma
özelliği taşıyan yeni Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda
düzenlendi.
ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ ENTEGRE OLACAK
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak.

Bunun için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de
sanayicinin ve üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak
da Organize Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de
gelişmesini istiyoruz. Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre olup,
sanayi hızla büyüyor. Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB kuzeyinde
Küçük sanayi Sitesi çalışmamız var” diye konuştu.
BAŞKAN UĞUR: “BALIKESİR TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.
İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı.
Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana
planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle konuştu:
“Bundan iki yıl önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl
Sebze Meyve Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir
kooperatif kuralım dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara
teşekkür ediyorum. O zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı
yatırdılar. Sayın valimize de teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje oldu.
Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden giderlerse
Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek olduk”.
ORGANİZE’YE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ DE İNŞA EDİLECEK
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine
yardımcı üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi
Bölgesi’nde daha 1000 istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak. Marangozlarla
başka işimizde var. Çay Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra yavaş yavaş
inanmaya başladılar. Şimdi su doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu yeri de
dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay içinde
dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde konuştu.

Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan Uğur
esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.
VALİ YAZICI: “BALIKESİR SANAYİNİN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN BİRİ OLACAK”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi anlamda,
her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş yapılıyor.
Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de belli yerlere
yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor lojistik köyler. Bir
kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında önemli kentlerinden
olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem,
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras Firması
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma sahibi Çiftçi
sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlarda yeraldı.

http://www.karar.com/balikesir/marangozlar-sitesi-icin-imzalar-atildi-595839
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.
S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize
Sanayi Bölgesi’ne inşa edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. İmza
töreninde konuşan Başkan Uğur, kurulacak olan sitenin Türkiye’de örnek olacağını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un girişimleri ile kurulan S.S. Altıeylül Ağaç
İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından devlet desteği ile Organize Sanayi Bölgesi’ne inşa
edilecek olan Marangozlar Sitesi için müteahhit firma ile imzalar atıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından kredilendirilen Türkiye’de ilk Küçük Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyan yeni
Marangozlar Sitesi’nin imza töreni Balıkesir Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.
Organize Sanayi Ve Küçük Sanayi Siteleri entegre olacak
İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, imza törenlerinin
ekonominin büyümesi, ekmeğin artması ve iş ve aşın büyümesi anlamına geldiğini söyledi. Balıkesir
Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bugüne kadar üç ana prensiple
çalıştıklarını belirten Uğur, “Bunların birincisi mesleki eğitim alanında ciddi bir çalışma yapmak. Bunun
için Organize Sanayi Bölgesi’nde atölye çalışmamız var. 2 ay içinde açılacak. İkincisi de sanayicinin ve
üreticinin lojistik imkânlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak da Organize
Sanayilerin, Küçük sanayi Sitelerine entegre olması. Çünkü yan sanayinin de gelişmesini istiyoruz.
Balıkesir’de en büyük sıkıntı bu. KSS’ler OSB ile birlikte çalışırsa entegre olup, sanayi hızla büyüyor.
Bunun ilk örneğini marangozlar Sitesi ile başlıyoruz. 2.si’de OSB kuzeyinde Küçük sanayi Sitesi
çalışmamız var” diye konuştu.
Başkan Uğur: “Balıkesir Türkiye’ye Örnek Oldu”
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler’de bir konuşma
yaparak tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Kooperatifin 2015 yılında kurulduğunu söyleyen
Güler, inşaatın başlayıp en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Güler ayrıca kooperatif olarak özel bir
banka ile kredi anlaşması yaptıklarını açıkladı.İmza töreni öncesi bir konuşmada Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptı. Balıkesir’in imar planlarını yaparken, Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerini yan yana planladıklarını belirten Başkan Uğur şöyle
konuştu:“Balıkesir’de daha önce imar planları yapılırken çok büyük yanlışlar yapılmış. Organize Sanayi
Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi mevcudu arası 20 kilometre. Üniversite ile Kredi Yurtlar Kurumu arası
28 kilometre. Biri şehrin bir başı diğeri bir başına inşa edilmiş. Organize Sanayi Bölgesine en çok
hizmet veren marangozlar. Günde 10 sefer gidip geldiği oluyor. Zaman, kaynak israfı. Bundan iki yıl
önce Marangoz esnaflarımız ile Küçük Sanayi Sitesi’nde bir toplantı yaptık. Biz nasıl Sebze Meyve
Halini Çay Deresi, Avlu’dan çıkartıp Kesirven’e getirdik. O toplantıda birlikte bir kooperatif kuralım
dedik. Bu mağazaları yapalım istedik. Oda başkanı ve bütün marangozlara teşekkür ediyorum. O
zaman hayal gibi geldi ama hemen kooperatifi kurdular, 7 milyon lirayı yatırdılar. Sayın valimize de
teşekkür ederiz kabul etti. Ve Türkiye’de ilk defa böyle bir proje oldu. Şimdi Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı örnek gösteriyor. Türkiye’nin hangi ilinden giderlerse Balıkesir’e gönderiyorlar. Örnek
olduk”.

Organize’ye Küçük Sanayi Sitesi de inşa edilecek
Organize Sanayi Bölgesi yanında 1550 dönümlük bir alana Küçük sanayi Sitesi inşa etmek için
çalışmalara da başladıklarını açıklayan Başkan Uğur, “Yeni bir Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini
kurduk. Aynı bu modelle bizim esnafımıza sanatkarımızla uygun, büyüklük, yükseklikte uygun bir
sanayi sitesi daha geliyor. İstiyoruz ki Organize Sanayiler ile Küçük sanayi Sitelerine birbirine yardımcı
üretimde olsun. İnşallah bunların hepsini burada toplayacağız. Organize Sanayi Bölgesi’nde daha 1000
istihdam sağlanacak. En kısa zamanda bunlar bitmiş olacak. Marangozlarla başka işimizde var. Çay
Deresi’ni yaparken hayal görüyorsunuz dediler. Sonra yavaş yavaş inanmaya başladılar. Şimdi su
doldu 5 milyon balık var. Marangozların bulunduğu yeri de dönüştüreceğiz. Marangoz Sitesi
yapılıncaya kadar Balıkesirspor tesisleri yanında bir ay içinde dükkanlarınız hazır. Sizde organize olun
Avlu’nun karşısını hemen dönüştürelim” şeklinde konuştu.
Yeni yatırımcıların çalışanlarının Balıkesir’de konaklamasını istediklerini belirten Başkan Uğur,
Balıkesir’de çalışıp haftasonu kimsenin diğer kentlere gitmesini istemediklerini söyledi. Başkan Uğur
esnafın ekmeğinin bu şekilde büyüyeceğini belirtti.
Vali Yazıcı: “Balıkesir sanayinin önemli kentlerinden biri olacak”
Son olarak ise Vali Ersin Yazıcı bir konuşma yaparak, yeni bir yatırım için daha bir araya geldiklerini
söyledi. Şehrin ekonomi ve sanayisini büyütecek bir vesile için bir araya geldiklerini ifade eden Vali
Yazıcı, “Küçük esnafımızın sanayici ile birlikte ortak çalışma yapıp üretim yapacağı, maddi anlamda,
her türlü anlamda sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı bu bölgede doğru ve isabetli bir iş yapılıyor.
Hükümetimiz burada lojistik köy oluşturmuş. Bunun manasını biliyorsunuz. Türkiye’de belli yerlere
yapıldı. Gelecek vadeden, ekonomisi ve sanayisi büyüyecek olan yerlere yapılıyor lojistik köyler. Bir
kere Balıkesir Allah’ın izni ile çok yakın gelecekte Türkiye’nin sanayi anlamında önemli kentlerinden
olacak. 20 şehirden bahsedeceksek bir tanesi Balıkesir olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem,
S.S. Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Kamil Güler ve Öz Aras Firması
Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi’nin katılımı ile sözleşme imzalandı. Müteahhit firma sahibi Çiftçi
sitenin bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Törende kooperatif üyesi marangozlar da yer aldı.

http://www.haber7.com/balikesir/2422210-balikesirdeki-marangozlar-tasiniyor
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı
konuşmada, marangozların bir arada olacağı yeni ortamda, dünya standardına uygun sanayiyle
üretim yapacağını söyledi.
Marangozların burada birbirlerine teknik ve maddi anlamda destek sunacağını belirten Yazıcı, şöyle
konuştu:
"İsabetli bir iş yapılıyor. Hükümetimiz, burada bir lojistik köy oluşturmuş. Bunun anlamı, gelecek
vadeden, gelecekte ekonomisi büyüyecek bir yer demek. Balıkesir, çok yakın bir gelecekte sanayi

anlamında Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olacak. Balıkesirli hemşehrilerimin tarımda ve
sanayideki gayretini özverisini görüyorum ve bununla gurur duyuyorum. Bu şehirde vali olmaktan
dolayı çok mutluyum. Çünkü bu şehrin insanları, topraktan başlayıp sanayiye kadar her şeyin en
güzelini üretmeye gayret ediyor. İnanıyorum ki marangoz kardeşlerim de en iyisini üretmeye gayret
edecek."
Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı İsmail Uğur da katıldı.

