http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/

SANAYİCİLER GÖNEN’DE BİR ARAYA GELDİ
Hem Türkiye hem de Balıkesir’in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun
çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi yenilikçi ve işbirlikçi çalışmalarını sürdürüyor.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu öncülüğünde sık sık bir araya gelen iş dünyası ve
sanayiciler geçtiğimiz gün Gönen’de düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.
Son dönemde büyük bir yatırım ve istihdam atağına öncülük ederek şehri sanayi
kenti yapmak üzere stratejik çalışmalar ortaya koyan Balıkesir Sanayi Odası’nın
bu yıl 7.’sini düzenlediği iftar yemeğinde devlet erkanı ile Gönen ve Manyas’tan iş
dünyası temsilcileri bir araya geldi.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur davetlilere bir selamlama
konuşması yaptı.Uğur, ‘Bu yıl gönül sofraları adını verdiğimiz iftar programlarımızın
yedincisindeyiz.Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür
ediyorum. . Birlik,beraberlik ve dayanışma içinde şehrin çeşitli ilçelerinde
düzenlediğimiz geleneksel iftar buluşmalarının Gönen ayağında sizlerle bir arada
olmaktan memnuniyet duyuyorum. İstihdam ve yatırım anlamında son dönemde

şehrimiz büyük aşamalar katetti.Bunda cesur ve yüreğini ortaya koyan
sanayicilerimizin ve iş dünyamızın rolü çok büyük. Sanayiciler olarak bizler daha sık
bir araya gelmeli ve gelecek hedeflerimiz adına daha fazla istişarede bulunmalıyız.
SANAYİ VE İHRACATTA LOKOMOTİF KENT ‘BALIKESİR’
Ve gitgide Türkiye sanayisi ve ihracatının önemli lokomotifi haline gelen
Balıkesirimizin kalkınmasında üzerimize düşeni yapmalıyız.Şehrimizi sanayi kenti
haline getirmek için şimdiye dek yaptığımız çalışmalara yenilerini eklemeli,sürekli
düşünüp fikirler geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Güçlü sanayi
ve güçlü bir Balıkesir olma yolunda ilerlemeliyiz.
Bu vesile ile hepinizin yaklaşan Kadir gecesi ve mübarek Ramazan Bayramı’nızı
şimdiden kutluyorum.’ diye konuştu.
Gönen Ticaret Odası Başkanı Hasan Özçağlayan da konuşmasında,iş dünyasını
bir araya getiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a teşekkür etti,
sanayicinin kalkınmadaki önemine değindi.Ülkenin kalkınması için sanayicilerin
yalnızca
elini
değil,vücudunu
taşın
altına
koyduğunu
söyleyen Özçağlayan,dayanışma içinde hedeflere güçlü bir şekilde ulaşılacağının
altını çizdi.
İftarda bir konuşma da Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar yaptı. Yakar,BSO
Başkanı İsmail Uğur’a düzenlediği iftar yemeği için teşekkür ederek başladığı
konuşmasında
Balıkesir’de
sanayi
adına
yapılan
tüm
çalışmaları Gönen ve Manyas olarak
desteklediklerini
belirtti.Yakar,istihdam
seferberliğinde de sanayicinin büyük bir yükün altına girerek,ülkenin geleceği adına
önemli işler başardığını kaydetti.
Yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin artırılması ile güçlü ve global markaların
yatırımlarının şehre çekilmesi gibi çalışmaların konuşulduğu iftar yemeğinde güçlü
sanayi güçlü Balıkesir vurgusu yapıldı.
İftar yemeği sonrası Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür eden
sanayiciler,birlikten kuvvet doğacağını vurgulayarak,Balıkesir’in 2023 hedefleri için
kendilerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-17563-sanayiciler-gonende-iftarda-bir-araya-geldi.html

Hem Türkiye hem de Balıkesir’in 2023 hedeflerini
gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir
sanayicisi yenilikçi ve işbirlikçi çalışmalarını
sürdürüyor
Sanayi Odası Yönetim Kurulu öncülüğünde sık sık bir araya gelen iş dünyası ve
sanayiciler geçtiğimiz gün Gönen’de düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.Son
dönemde büyük bir yatırım ve istihdam atağına öncülük ederek şehri sanayi kenti
yapmak üzere stratejik çalışmalar ortaya koyan Balıkesir Sanayi Odası’nın bu yıl
7.’sini düzenlediği iftar yemeğinde devlet erkânı ile Gönen ve Manyas’tan iş dünyası
temsilcileri bir araya geldi.
“GÜÇLÜ SANAYİ GÜÇLÜ BALIKESİR”
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur davetlilere bir selamlama
konuşması yaptı. Uğur, ‘Bu yıl gönül sofraları adını verdiğimiz iftar programlarımızın

yedincisindeyiz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde şehrin çeşitli ilçelerinde düzenlediğimiz
geleneksel iftar buluşmalarının Gönen ayağında sizlerle bir arada olmaktan
memnuniyet duyuyorum. İstihdam ve yatırım anlamında son dönemde şehrimiz büyük
aşamalar kat etti. Bunda cesur ve yüreğini ortaya koyan sanayicilerimizin ve iş
dünyamızın rolü çok büyük. Sanayiciler olarak bizler daha sık bir araya gelmeli ve
gelecek hedeflerimiz adına daha fazla istişarede
bulunmalıyız.Gitgide Türkiye sanayisi ve ihracatının önemli lokomotifi haline gelen
Balıkesir’imizin kalkınmasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Şehrimizi sanayi kenti
haline getirmek için şimdiye dek yaptığımız çalışmalara yenilerini eklemeli, sürekli
düşünüp fikirler geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Güçlü sanayi
ve güçlü bir Balıkesir olma yolunda ilerlemeliyiz.Bu vesile ile hepinizin yaklaşan
Kadir gecesi ve mübarek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum.” diye
konuştu.
Gönen Ticaret Odası Başkanı Hasan Özçağlayan da konuşmasında, iş dünyasını bir
araya getiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a teşekkür etti,
sanayicinin kalkınmadaki önemine değindi. Ülkenin kalkınması için sanayicilerin
yalnızca elini değil, vücudunu taşın altına koyduğunu söyleyen Özçağlayan,
dayanışma içinde hedeflere güçlü bir şekilde ulaşılacağının altını çizdi.
“SANAYİCİ GELECEK ADINA BÜYÜK İŞLER BAŞARDI”
İftarda bir konuşma da Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar yaptı. Yakar,BSO
Başkanı İsmail Uğur’a düzenlediği iftar yemeği için teşekkür ederek başladığı
konuşmasında Balıkesir’de sanayi adına yapılan tüm
çalışmaları Gönen ve Manyas olarak desteklediklerini belirtti.Yakar,istihdam
seferberliğinde de sanayicinin büyük bir yükün altına girerek,ülkenin geleceği adına
önemli işler başardığını kaydetti.

Yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin artırılması ile güçlü ve global markaların
yatırımlarının şehre çekilmesi gibi çalışmaların konuşulduğu iftar yemeğinde güçlü
sanayi güçlü Balıkesir vurgusu yapıldı.
İftar yemeği sonrası Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür eden
sanayiciler,birlikten kuvvet doğacağını vurgulayarak,Balıkesir’in 2023 hedefleri için
kendilerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.
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Hem Türkiye hem de Balıkesir’in 2023 hedeflerini
gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarf eden Balıkesir
sanayicisi yenilikçi ve işbirlikçi çalışmalarını
sürdürüyor.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu öncülüğünde sık sık bir araya gelen iş dünyası ve sanayiciler
geçtiğimiz gün Gönen’de düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.
Son dönemde büyük bir yatırım ve istihdam atağına öncülük ederek şehri sanayi kenti yapmak
üzere stratejik çalışmalar ortaya koyan Balıkesir Sanayi Odası’nın bu yıl 7.’sini düzenlediği

iftar yemeğinde devlet erkânı ile Gönen ve Manyas’tan iş dünyası temsilcileri bir araya
geldi.Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur davetlilere bir selamlama
konuşması yaptı. Uğur, ‘Bu yıl gönül sofraları adını verdiğimiz iftar programlarımızın
yedincisindeyiz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. .
Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde şehrin çeşitli ilçelerinde düzenlediğimiz geleneksel
iftar buluşmalarının Gönen ayağında sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
İstihdam ve yatırım anlamında son dönemde şehrimiz büyük aşamalar kat etti. Bunda cesur ve
yüreğini ortaya koyan sanayicilerimizin ve iş dünyamızın rolü çok büyük. Sanayiciler olarak
bizler daha sık bir araya gelmeli ve gelecek hedeflerimiz adına daha fazla istişarede
bulunmalıyız.
SANAYİ VE İHRACATTA LOKOMOTİF KENT ‘BALIKESİR’
Ve gitgide Türkiye sanayisi ve ihracatının önemli lokomotifi haline gelen Balıkesir’imizin
kalkınmasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Şehrimizi sanayi kenti haline getirmek için
şimdiye dek yaptığımız çalışmalara yenilerini eklemeli, sürekli düşünüp fikirler geliştirerek
ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Güçlü sanayi ve güçlü bir Balıkesir olma yolunda
ilerlemeliyiz.Bu vesile ile hepinizin yaklaşan Kadir gecesi ve mübarek Ramazan
Bayramınızı şimdiden kutluyorum.’ diye konuştu.
Gönen Ticaret Odası Başkanı Hasan Özçağlayan da konuşmasında, iş dünyasını bir araya
getiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a teşekkür etti, sanayicinin
kalkınmadaki önemine değindi. Ülkenin kalkınması için sanayicilerin yalnızca elini değil,
vücudunu taşın altına koyduğunu söyleyen Özçağlayan, dayanışma içinde hedeflere güçlü bir
şekilde ulaşılacağının altını çizdi.
2023 HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
İftarda bir konuşma da Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar yaptı. Yakar,BSO Başkanı
İsmail Uğur’a düzenlediği iftar yemeği için teşekkür ederek başladığı konuşmasında
Balıkesir’de sanayi adına yapılan tüm çalışmaları Gönen ve Manyas olarak desteklediklerini
belirtti.Yakar,istihdam seferberliğinde de sanayicinin büyük bir yükün altına girerek,ülkenin
geleceği adına önemli işler başardığını kaydetti.
Yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin artırılması ile güçlü ve global markaların
yatırımlarının şehre çekilmesi gibi çalışmaların konuşulduğu iftar yemeğinde güçlü sanayi
güçlü Balıkesir vurgusu yapıldı.
İftar yemeği sonrası Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür eden sanayiciler,birlikten
kuvvet doğacağını vurgulayarak,Balıkesir’in 2023 hedefleri için kendilerine düşen görevleri
yerine getireceklerini kaydetti.

http://marmarabolge.com/sanayiciler-gonende-bir-araya-geldi.html

Hem Türkiye hem de Balıkesir’in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarf
eden Balıkesir sanayicisi yenilikçi ve işbirlikçi çalışmalarını sürdürüyor.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu öncülüğünde sık sık bir araya gelen iş dünyası ve sanayiciler
geçtiğimiz gün Gönen’de düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.
Son dönemde büyük bir yatırım ve istihdam atağına öncülük ederek şehri sanayi kenti yapmak
üzere stratejik çalışmalar ortaya koyan Balıkesir Sanayi Odası’nın bu yıl 7.’sini düzenlediği
iftar yemeğinde devlet erkânı ile Gönen ve Manyas’tan iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur davetlilere bir selamlama konuşması
yaptı. Uğur, ‘Bu yıl gönül sofraları adını verdiğimiz iftar programlarımızın yedincisindeyiz.
Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. . Birlik, beraberlik ve
dayanışma içinde şehrin çeşitli ilçelerinde düzenlediğimiz geleneksel iftar
buluşmalarının Gönen ayağında sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.
İstihdam ve yatırım anlamında son dönemde şehrimiz büyük aşamalar kat etti. Bunda cesur ve

yüreğini ortaya koyan sanayicilerimizin ve iş dünyamızın rolü çok büyük. Sanayiciler olarak
bizler daha sık bir araya gelmeli ve gelecek hedeflerimiz adına daha fazla istişarede
bulunmalıyız.
SANAYİ VE İHRACATTA LOKOMOTİF KENT ‘BALIKESİR’
Ve gitgide Türkiye sanayisi ve ihracatının önemli lokomotifi haline gelen Balıkesir’imizin
kalkınmasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Şehrimizi sanayi kenti haline getirmek için
şimdiye dek yaptığımız çalışmalara yenilerini eklemeli, sürekli düşünüp fikirler geliştirerek
ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Güçlü sanayi ve güçlü bir Balıkesir olma yolunda
ilerlemeliyiz. Bu vesile ile hepinizin yaklaşan Kadir gecesi ve mübarek Ramazan
Bayramınızı şimdiden kutluyorum.’ diye konuştu.
Gönen Ticaret Odası Başkanı Hasan Özçağlayan da konuşmasında, iş dünyasını bir araya
getiren Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a teşekkür etti, sanayicinin
kalkınmadaki önemine değindi. Ülkenin kalkınması için sanayicilerin yalnızca elini değil,
vücudunu taşın altına koyduğunu söyleyen Özçağlayan, dayanışma içinde hedeflere güçlü bir
şekilde ulaşılacağının altını çizdi.
2023 HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
İftarda bir konuşma da Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar yaptı. Yakar,BSO Başkanı
İsmail Uğur’a düzenlediği iftar yemeği için teşekkür ederek başladığı konuşmasında
Balıkesir’de sanayi adına yapılan tüm çalışmaları Gönen ve Manyas olarak desteklediklerini
belirtti.Yakar,istihdam seferberliğinde de sanayicinin büyük bir yükün altına girerek,ülkenin
geleceği adına önemli işler başardığını kaydetti.
Yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin artırılması ile güçlü ve global markaların
yatırımlarının şehre çekilmesi gibi çalışmaların konuşulduğu iftar yemeğinde güçlü sanayi
güçlü Balıkesir vurgusu yapıldı.
İftar yemeği sonrası Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür eden sanayiciler,birlikten
kuvvet doğacağını vurgulayarak,Balıkesir’in 2023 hedefleri için kendilerine düşen görevleri
yerine getireceklerini kaydetti.

http://balikesiryenigun.com/bsodan-iftar-h11748.html

Balıkesir Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğinde protokol sanayici ve iş
adamları bir araya geldi.
BalıkesirSanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur’un ev sahipliğinde
gerçekleştirilen iftar yemeğinde protokol sanayici ve iş adamları bir araya geldi. İftar etkinliği
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ezanın ardından hep birlikte iftar yemeği yendi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur bu sene Ramazan ayında düzenledikleri 4. İftar
yemeği olduğunu hatırlatarak, “Bandırma’da Ayvalık ve Burhaniye’de bölge iftarlarında
üyelerimizle sanayicilerimizle iş dünyası ile buluştuk. Bu günde Balıkesir merkezde siz
değerli sanayicilerimizle protokolümüzle bir aradayız. İnşallah Perşembe akşamı Edremit’te
olacağız, Cuma akşamı da Gönen’de iki iftarımız daha kaldı. Rabbim iftarlarımızı kabul etsin
bu gönül sofralarımıza teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu gün aramızda
ayrıca şehit ailelerimiz, gazilerimiz sevgi ve çocuk evlerinden kardeşlerimiz var.
Somali ve Suriye’den gelen kardeşlerimiz misafirlerimiz var. Onlarında dualarına ciddi
anlamda ihtiyaçlarımız var. İnşallah Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni
ediyorum. Ailelerimizle çoluğumuz çocuğumuzla birlikte bayrama erişmeyi Allah nasip etsin
hepinize saygılar sunuyor teşekkür ediyorum” dedi.
“RAMAZANDA FAKİRLER HATIRLANMALI”
Ramazanın rahmet ve mahiret ayı olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip
Uğur, “İbadetleriniz kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız hayırlar kabul olsun.
Ramazan ayı tabii ki fakirlerin hatırlandığı yardımlaşma duygularının pekiştiği bir ay.
Balıkesir’de Allaha şükür büyüyor ve gelişiyor Büyükşehir olarak. Yaptığımız projeler artık
bir bir hayata geçmeye başladı. Önümüzdeki Ramazan Çamlıktaki hilal minareli camiden
ezan okutup oradaki camide teravih namazı kılmak nasip olur” şeklinde konuştu.
“BALIKESİR’DE 19 BİN 647 KİŞİ İŞE BAŞLADI”
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, “Daha önce sanayicilerle bu salonun bir kısmında yaptığımız
toplantının gündemi konusu artı istihdam yaratmak, ülkemizin içine sokulmak istenen

ekonomik sıkıntılara girmemek, daha hızlı ilerlemek için Sanayi ve Ticaret Odası
başkanlarımızın sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği bir söz vardı yeni istihdam yaratmakla
ilgili. Balıkesir olarak 15 bin sözünü vermişlerdi.
Dün itibariyle Balıkesir ilinde 19 bin 647 kişi işe başlamıştır. Ben emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. Bende bu rahmet ve bereket ayında fakir fukarayı müşkül durumdaki insanları
unutmamamız gerektiğini onlara yardım elini uzatmamız gerektiğini hatırlatarak hepinize
hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.
İftar yemeğinde semazen gösterileri ve ilahi dinletisi beğeni topladı.

