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Balıkesir Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, iş dünyasını, düzenlenen
yemekte buluşturdu..
Geçtiğimiz günlerde yeni yönetim kurulunu oluşturan TÜMSİAD, Balıkesirli Oda
Başkanları, işadamları ve dernek üyelerini ile bir araya geldi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler,
BASİAD Başkanı Abdullah Bekki ile MÜSİAD Başkanı Tuncay Yıldız’ın katıldığı
yemekte iş dünyasında birlik beraberlik mesajları verildi.
Toplantıda ayrıca şehre gelen yatırımlar, Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi
ile ilgili yapılan çalışmalar ve kent ekonomisine katma değer sağlanması ele alındı.
TÜMSİAD Şube Başkanı Eşref Koçak tv100 mikrofonlarına şu açıklamalarda
bulundu; “ Amacımız arkadaşlarımızla birlikte, diğer iş adamları dernekleri ve
başkanları ile birlikte yönetim kurullarımızı birbirimize tanıtmak. “ dedi.
Koçak ayrıca, ülkemizde yaşanan 15 temmuz darbe girişiminden sonra tüm
dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini belirtti.
MÜSİAD Başkanı Tuncay Yıldız ise “ MÜSİAD’ı Balıkesir’de canlandırmak
istediklerini “ söyleyerek ; “ MÜSİAD kurulalı 3 sene oldu. Bu zamanı bundan sonra

iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunda bize katkı sağlayacak Sanayi Odası
başkanımız ve Ticaret Odası başkanımız önde geliyor. Onlardan bize destek
vermelerini istiyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz “ ifadelerini kullandı.
Balıkesir’in Büyükşehir olmasıyla birlikte hızlı bir şekilde büyümeye başladığının
altını çizen Yıldız iş adamlarının bunun farkında olduğunu ve MÜSİAD’lı iş
adamlarının da Balıkesir’e yatırımını istediklerini iletti.
Yemekte bulunan bir diğer önemli isimlerden olan BASİAD başkanı Abdullah Bekki;
“ Öncelikle burada TÜMSİAD başkanımız Eşref Beye ve yönetim kuruluna çok
teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiği için. Burada Oda başkanlarımızı da
görmekten son derece mutlu oldum. Bunun yanında Balıkesir’in önemli iş adamları
var herkes burada. Aralarında bugün tanıştığım arkadaşlar var. Hepsi çok değerli
kişiler. Eşref başkana bizi bir araya getirdiği için tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ise Balıkesir ile ilgili projelerle
istişarelerde bulunduklarını belirterek ; “ Bu akşam TÜMSİAD Balıkesir Şube
başkanımızın davetiyle bir araya geldik. Yeni yönetim ile tanışma fırsatı bulduk.
Balıkesir’in iş adamları, Sanayi ve Ticaret Odası dernekleriyle bir araya geldik.
Balıkesir ile ilgili projelerle, yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah faydalı
olmuştur diye temenni ediyorum. Tekrar TÜMSİAD Başkanımız Sayın Eşref Beye
teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler de “ Balıkesir adına hem
önümüzdeki dönem gelişmeleri, hem mevcut durumu da değerlendirerek, birlik
beraberlik içinde bundan sonra Balıkesir’i daha iyi yerlere getirmek için istişare
toplantısı
yapmış olduk. Bundan sonra da devamını yapacağız sırayla. “ diyerek emeği geçen
herkese teşekkür etti ve daha güzel bir Balıkesir için hep beraber çalışmaya devam
edeceğiz sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
TÜMSİAD’ın ev sahipliğini yaptığı birlik ve beraberliğe sahne olan gece çekilen
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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