http://www.milliyet.com.tr/balikesir-sanayi-odasi-na-ziyaret--yerelhaber-2303146/
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası'nı ziyaret
etti.
Ziyarette, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, projeler hakkında
milletvekillerine bilgi verdi.
Milletvekillerine geldikleri için teşekkür eden Uğur, "Balıkesir sanayisi ile ilgili taleplerimizi ve
bürokrasiyle ilgili sıkıntılarımızı dinleyen vekillerimiz, bize her zaman yardımcı oluyor. Bugün de
Balıkesir sanayisi ve lojistik köydeki gelişmeleri değerlendirdik. Birlikte Balıkesir'in kalkınması için
elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Ziyaretin ardından Uğur ile çeşitli fabrikaları gezen vekiller, yetkililerden bilgi aldı.

http://www.tv100.com.tr/balikesir-milletvekilleri-bso-ya-tam-destek/13655/
MİLLETVEKİLLERİ SANAYİCİNİN HİZMETİNDE
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN BSO BAŞKANI UĞUR'A ZİYARET
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Uğur’u makamında ziyaret etti.
AK Partili Bostan ve Poyrazlı , Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Özdamar ile yönetim kurulu
üyelerinin de bulunduğu görüşmede Balıkesir sanayiindeki gelişmeler ilgili BSO Başkanı Uğur’dan

bilgi aldı. Görüşmede gelen büyük yatırımlar ile bölgenin ihtiyacı olan yeni Organize Sanayi bölgesi
ile ilgili çalışmalar ele alındı..
BALIKESİR MİLLETVEKİLLERİ BSO'YA TAM DESTEK
Sanayi Odası Başkanı Uğur’a Balıkesir ekonomisini ve ihracatını canlandırmaya yönelik
çalışmalarından ötürü teşekkür eden vekiller,lojistik köy ve kente gümrük kazandırılması yönündeki
projelere de destek olduklarını belirtti.
SANAYİ ODASI'NDAN MİLLETVEKİLİ BOSTAN VE POYRAZLI'YA TEŞEKKÜR
Ziyarette Balıkesirli vekillere Sanayi Odası adına teşekkür plaketi verildi.BSO Yönetim kurulu
başkanı Uğur, Milletvekili Bostan ve Poyrazlı’ya bugüne kadar kendilerine kent sanayiinin gelişimine
yönelik desteklerinden ötürü teşekkür etti.AK Partili Milletvekilleri Kasım Bostan ve Mahmut
Poyrazlı’nın Balıkesir sanayisinin Ankara’daki sesi olduğunu dile getiren Uğur, vekillerin şehrin
ekonomik gelişimine katkıda bulunacak birçok sanayi projesini Ankara yönüyle takip ettiğini dile
getirdi.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ FABRİKALARA ZİYARET
Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ,daha sonra milletvekilleri ve sanayiciyi bir araya getirdi ve
Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan firmalar ziyaret edildi.
Firmaların üretim alanları incelenip,yatırım ve üretimler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
İlk olarak traktör ve tarım makinelerine kabin üretimi yapan Verim Kabin ve Tarım Makineleri
fabrikasını ziyaret eden milletvekilleri ve Sanayi Odası Başkanı , firmanın üretim ve ihracat durumu
hakkında bilgi aldı.
Türkiye’de traktör, forklift ve iş makineleri ile emniyet ve konfor kabinlerinde lider kurumlar
arasındaki firmanın yönetim kurulu başkanı İbrahim Toplar , heyete mevcut yatırım ve imalat
makineleri hakkında detaylı bilgi verdi.Toplar,ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek,üretimde daha da ileri gitmeyi hedeflediklerini söyledi.Konuşmasında Organize Sanayi
bölgesi’ne getirdiği hizmetler için Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a özel olarak da teşekkür etmek
istediğini belirten İbrahim Toplar, bölgedeki temizlik başta olmak üzere bir çok iş ve projede
gösterilen titiz çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.BSO Başkanı Uğur’un
sanayicinin hiçbir isteğini geri çevirmeyip ,daima üreticinin yanında olduğunu kaydeden Toplar,
fabrika ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini de söyleyerek,bu gibi temasların işe heyecan
kattığını ve üretim motivasyonunu artırdığını ifade etti.
Heyetin bir sonraki durağı 1975 yılından bu yana Balıkesir ekonomisine katkı sunan Tınaz tarım ve
sanayi makineleri firması oldu.
Dünya genelinde 24 ülkede bayilik kuran dev firmanın üretim alanlarını inceleyen ziyaret heyeti ,
firmanın gelecek yatırımları ve imalat durumunu da görüştü.
Firma yönetim kurulu başkanı Hüseyin Finiş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hem
milletvekilleri Bostan ve Poyrazlı’nın hem de Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’un kendilerini her
zaman desteklediklerini belirtti.Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrika açacaklarını söyleyen
Finiş , daha fazla üretim ile Balıkesir ekonomisine sundukları katkıyı artırmak istediklerini
söyledi.Yeni fabrikanın ülkeye ve kente hayırlar getirmesini dileyen firma sahibi,üretimi artırarak
yurt içi ve yurtdışına daha fazla mal satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan Baymob mobilya fabrikasını da ziyaret eden AK
Partili vekiller ve Sanayi Odası Başkanı ,buradaki imalat alanlarını ve kullanılan malzemeleri
inceleyip sektörün ihtiyaçları doğrultusunda firmanın gereksinimlerini dinledi.
Ziyaretten memnun olduklarını söyleyen firma yönetim kurulu başkanı Metin Baykan ,mevcut
fabrikada ev mobilyaları ürettiklerini ifade ederek hedeflerinin istihdam sayısını artırmaya yönelik
çalışmalar yapmak olduğunu belirtti.Yüzelli çalışan ile yurt dışı ve içinde yüz seksen civarındaki
bayiye üretim yaptıklarını dile getiren Baykan,Organize Sanayi Bölgesi’ne açılan lojistik köyün
konteyner seferleri ile nakliye maliyetlerini düşüreceklerini ve ulaşım maliyetlerini azaltacaklarını
söyledi.Baykan, yurt dışında 10 ülkeye ihracat yaptıklarını,Akdeniz,Ege,Marmara,İç Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu’da bir çok firma ile de birlikte ticari çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.
İncelenen mobilya fabrikasında çalışan işçiler ile birlikte öğle yemeği molası veren ziyaret heyeti
,daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde makine sanayii alanında önemli ürünler üreten Erdoğanlar
Tarım Makineleri firmasına ziyarette bulundu.
Heyet ,Balıkesir ekonomisine yarım asırdan fazladır katkı sağlayan fabrikada üretilen makine
çeşitleri,silindir ,role –elevatör ve bant çeşitlerini inceledi..
Firma sahibi Serkan Nuhoğlu,Balıkesir milletvekilleri ve BSO Başkanı’nın ziyaretinden mutluluk ve
onur duyduklarını dile getirerek ,kurdukları aile şirketinde Balıkesir için daha çok üretmek ve daha
çok istihdam sağlamak istediklerini söyledi.Nuhoğlu,lojistik köydeki konteyner seferlerinin Balıkesir
için önemine değindi , kent ekonomisine büyük bir ivme katmak için daha çok çalışmak gerektiğini
belirtti.
SANAYİDE BALIKESİR'İN ELİ DAHA DA GÜÇLENECEK
Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur da ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada
,’Milletvekillerimiz Sayın Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı’ya teşekkür ediyoruz.Sanayi Odamıza
bugün ziyarete geldiler.Sanayiciler ile bir arada oldular.Sanayicilerin dertleri ve sıkıntılarını,kendi
projelerimizi onlara aktardık.Sağolsunlar sayın vekillerimiz bürokrasi ile ilgili bir ihtiyacımız
olduğunda ,Ankara’da,Bakanlıklar’da işlerimizi görüyorlar.Sürekli iş dünyamız ile sanayicimiz ile bir
araya gelip sorunlarımızı çözdükleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.Bu ziyaretler inşallah
yakın zamanda tekrarlanacak.’ diye konuştu.
BALIKESİR’DE HEDEF : DAHA FAZLA ÜRETİM DAHA FAZLA İSTİHDAM
AK Parti Balıkesir milletvekili Kasım Bostan da ,’İşverenlerimiz ile sanayicilerimiz ile bir araya
geldik.Firmaların üretim alanları ve fabrikaları ziyaret ediyoruz.Her şeyden önce üreten bir Balıkesir
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.Balıkesir’in üretiminin yapıldığı,istihdamın yaratıldığı,aşın
ekmeğin sağlandığı Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilenler dünyanın öbür ucuna kadar ihraç
ediliyor.Ve dünya ekonomik pastasından Balıkesir bu Organize Sanayi Bölgesi üzerinden payını
alıyor.İnşallah daha fazla üretim ve daha fazla istihdam yaratarak ,dünya ekonomisindeki payımızı
artırmamız gerekiyor.Türkiye’nin bu yılki büyüme potansiyeli yüzde 7 civarında.Eğer biz bu
büyümeyi 2023’e kadar ortalama yüzde 7 civarında yakalayabilirsek türkiye’nin milli geliri 20 bin
doların üzerine çıkacaktır.Üretim önemli,sanayicimiz önemli.Biz Hükümet olarak, milletvekilleri
olarak sanayicimizi destekliyoruz.Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.’ diye konuştu.

BALIKESİR SANAYİSİ İŞBİRLİĞİ İLE DAHA DA BÜYÜYECEK
AK Partili Milletvekili Mahmut Poyrazlı da Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’un daveti ile Organize
Sanayi Bölgesi’ni gezdiklerini,bölgenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini,fabrikaların büyüdüğünü
görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
BALIKESİR YATIRIMLARLA GELECEĞE HAZIRLANIYOR
Balıkesir’in,kentin sanayisi ile dertlenen bir Sanayi Odası Başkanına sahip olduğunu dile getiren
Poyrazlı, İsmail Uğur öncülüğünde yapılan çalışmalar ve geliştirilen projelerin kendilerine de
heyecan kattığını belirtti.Poyrazlı, ‘Buralardaki üretimi ve yatırımı görmek bizim içinde büyük bir
moral oldu.Balıkesir,gerek özellikleri gerek konumu itibariyle Türkiye’nin parlayan yıldızı.Türkiye’yi
doyuran il Balıkesir diyoruz ancak ,bundan sonra batıda konumu itibariyle ülkenin en önemli sanayi
bölgelerinden biri olacak.Sanayi Odamız,çalışanları,müdürümüz,bölgedeki sanayicilerimiz
,fabrikatörlerimiz, iş adamlarımız ve yatırımcılarımıza kentimizin sanayisinin daha da büyümesi için
yaptıkları çalışmalarda ne gerekiyorsa bizler de siyasiler olarak desteğe hazırız. İş birliği ile Balıkesir
sanayisi daha da büyüyecek. ‘ diye konuştu.

http://www.tv100.com.tr/hedef-daha-fazla-uretim-daha-fazla-istihdam/13656/
SANAYİDE BALIKESİR'İN ELİ DAHA DA GÜÇLENECEK
HEDEF : DAHA FAZLA ÜRETİM DAHA FAZLA İSTİHDAM
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Uğur’u makamında ziyaret etti.
AK Partili Bostan ve Poyrazlı , Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Özdamar ile yönetim kurulu
üyelerinin de bulunduğu görüşmede Balıkesir sanayiindeki gelişmeler ilgili BSO Başkanı Uğur’dan
bilgi aldı. Görüşmede gelen büyük yatırımlar ile bölgenin ihtiyacı olan yeni Organize Sanayi bölgesi
ile ilgili çalışmalar ele alındı.

BALIKESİR MİLLETVEKİLLERİ BSO'YA TAM DESTEK
Sanayi Odası Başkanı Uğur’a Balıkesir ekonomisini ve ihracatını canlandırmaya yönelik
çalışmalarından ötürü teşekkür eden vekiller,lojistik köy ve kente gümrük kazandırılması yönündeki
projelere de destek olduklarını belirtti.
SANAYİ ODASI'NDAN MİLLETVEKİLİ BOSTAN VE POYRAZLI'YA TEŞEKKÜR
Ziyarette Balıkesirli vekillere Sanayi Odası adına teşekkür plaketi verildi.BSO Yönetim kurulu
başkanı Uğur, Milletvekili Bostan ve Poyrazlı’ya bugüne kadar kendilerine kent sanayiinin gelişimine
yönelik desteklerinden ötürü teşekkür etti.AK Partili Milletvekilleri Kasım Bostan ve Mahmut
Poyrazlı’nın Balıkesir sanayisinin Ankara’daki sesi olduğunu dile getiren Uğur, vekillerin şehrin
ekonomik gelişimine katkıda bulunacak birçok sanayi projesini Ankara yönüyle takip ettiğini dile
getirdi.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ FABRİKALARA ZİYARET
Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur ,daha sonra milletvekilleri ve sanayiciyi bir araya getirdi ve
Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan firmalar ziyaret edildi.
Firmaların üretim alanları incelenip,yatırım ve üretimler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.
İlk olarak traktör ve tarım makinelerine kabin üretimi yapan Verim Kabin ve Tarım Makineleri
fabrikasını ziyaret eden milletvekilleri ve Sanayi Odası Başkanı , firmanın üretim ve ihracat durumu
hakkında bilgi aldı.
Türkiye’de traktör, forklift ve iş makineleri ile emniyet ve konfor kabinlerinde lider kurumlar
arasındaki firmanın yönetim kurulu başkanı İbrahim Toplar , heyete mevcut yatırım ve imalat
makineleri hakkında detaylı bilgi verdi.Toplar,ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek,üretimde daha da ileri gitmeyi hedeflediklerini söyledi.Konuşmasında Organize Sanayi
bölgesi’ne getirdiği hizmetler için Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a özel olarak da teşekkür etmek
istediğini belirten İbrahim Toplar, bölgedeki temizlik başta olmak üzere bir çok iş ve projede
gösterilen titiz çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.BSO Başkanı Uğur’un
sanayicinin hiçbir isteğini geri çevirmeyip ,daima üreticinin yanında olduğunu kaydeden Toplar,
fabrika ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini de söyleyerek,bu gibi temasların işe heyecan
kattığını ve üretim motivasyonunu artırdığını ifade etti.
Heyetin bir sonraki durağı 1975 yılından bu yana Balıkesir ekonomisine katkı sunan Tınaz tarım ve
sanayi makineleri firması oldu.
Dünya genelinde 24 ülkede bayilik kuran dev firmanın üretim alanlarını inceleyen ziyaret heyeti ,
firmanın gelecek yatırımları ve imalat durumunu da görüştü.
Firma yönetim kurulu başkanı Hüseyin Finiş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hem
milletvekilleri Bostan ve Poyrazlı’nın hem de Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’un kendilerini her
zaman desteklediklerini belirtti.Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrika açacaklarını söyleyen
Finiş , daha fazla üretim ile Balıkesir ekonomisine sundukları katkıyı artırmak istediklerini
söyledi.Yeni fabrikanın ülkeye ve kente hayırlar getirmesini dileyen firma sahibi,üretimi artırarak
yurt içi ve yurtdışına daha fazla mal satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya üretimi yapan Baymob mobilya fabrikasını da ziyaret eden AK
Partili vekiller ve Sanayi Odası Başkanı ,buradaki imalat alanlarını ve kullanılan malzemeleri
inceleyip sektörün ihtiyaçları doğrultusunda firmanın gereksinimlerini dinledi.
Ziyaretten memnun olduklarını söyleyen firma yönetim kurulu başkanı Metin Baykan ,mevcut
fabrikada ev mobilyaları ürettiklerini ifade ederek hedeflerinin istihdam sayısını artırmaya yönelik
çalışmalar yapmak olduğunu belirtti.Yüzelli çalışan ile yurt dışı ve içinde yüz seksen civarındaki
bayiye üretim yaptıklarını dile getiren Baykan,Organize Sanayi Bölgesi’ne açılan lojistik köyün
konteyner seferleri ile nakliye maliyetlerini düşüreceklerini ve ulaşım maliyetlerini azaltacaklarını
söyledi.Baykan, yurt dışında 10 ülkeye ihracat yaptıklarını,Akdeniz,Ege,Marmara,İç Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu’da bir çok firma ile de birlikte ticari çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.
İncelenen mobilya fabrikasında çalışan işçiler ile birlikte öğle yemeği molası veren ziyaret heyeti
,daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde makine sanayii alanında önemli ürünler üreten Erdoğanlar
Tarım Makineleri firmasına ziyarette bulundu.
Heyet ,Balıkesir ekonomisine yarım asırdan fazladır katkı sağlayan fabrikada üretilen makine
çeşitleri,silindir ,role –elevatör ve bant çeşitlerini inceledi..
Firma sahibi Serkan Nuhoğlu,Balıkesir milletvekilleri ve BSO Başkanı’nın ziyaretinden mutluluk ve
onur duyduklarını dile getirerek ,kurdukları aile şirketinde Balıkesir için daha çok üretmek ve daha
çok istihdam sağlamak istediklerini söyledi.Nuhoğlu,lojistik köydeki konteyner seferlerinin Balıkesir
için önemine değindi , kent ekonomisine büyük bir ivme katmak için daha çok çalışmak gerektiğini
belirtti.
SANAYİDE BALIKESİR'İN ELİ DAHA DA GÜÇLENECEK
Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur da ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada
,’Milletvekillerimiz Sayın Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı’ya teşekkür ediyoruz.Sanayi Odamıza
bugün ziyarete geldiler.Sanayiciler ile bir arada oldular.Sanayicilerin dertleri ve sıkıntılarını,kendi
projelerimizi onlara aktardık.Sağolsunlar sayın vekillerimiz bürokrasi ile ilgili bir ihtiyacımız
olduğunda ,Ankara’da,Bakanlıklar’da işlerimizi görüyorlar.Sürekli iş dünyamız ile sanayicimiz ile bir
araya gelip sorunlarımızı çözdükleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.Bu ziyaretler inşallah
yakın zamanda tekrarlanacak.’ diye konuştu.
BALIKESİR’DE HEDEF : DAHA FAZLA ÜRETİM DAHA FAZLA İSTİHDAM
AK Parti Balıkesir milletvekili Kasım Bostan da ,’İşverenlerimiz ile sanayicilerimiz ile bir araya
geldik.Firmaların üretim alanları ve fabrikaları ziyaret ediyoruz.Her şeyden önce üreten bir Balıkesir
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.Balıkesir’in üretiminin yapıldığı,istihdamın yaratıldığı,aşın
ekmeğin sağlandığı Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilenler dünyanın öbür ucuna kadar ihraç
ediliyor.Ve dünya ekonomik pastasından Balıkesir bu Organize Sanayi Bölgesi üzerinden payını
alıyor.İnşallah daha fazla üretim ve daha fazla istihdam yaratarak ,dünya ekonomisindeki payımızı
artırmamız gerekiyor.Türkiye’nin bu yılki büyüme potansiyeli yüzde 7 civarında.Eğer biz bu
büyümeyi 2023’e kadar ortalama yüzde 7 civarında yakalayabilirsek türkiye’nin milli geliri 20 bin
doların üzerine çıkacaktır.Üretim önemli,sanayicimiz önemli.Biz Hükümet olarak, milletvekilleri
olarak sanayicimizi destekliyoruz.Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.’ diye konuştu.

BALIKESİR SANAYİSİ İŞBİRLİĞİ İLE DAHA DA BÜYÜYECEK
AK Partili Milletvekili Mahmut Poyrazlı da Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’un daveti ile Organize
Sanayi Bölgesi’ni gezdiklerini,bölgenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini,fabrikaların büyüdüğünü
görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
BALIKESİR YATIRIMLARLA GELECEĞE HAZIRLANIYOR
Balıkesir’in,kentin sanayisi ile dertlenen bir Sanayi Odası Başkanına sahip olduğunu dile getiren
Poyrazlı, İsmail Uğur öncülüğünde yapılan çalışmalar ve geliştirilen projelerin kendilerine de
heyecan kattığını belirtti.Poyrazlı, ‘Buralardaki üretimi ve yatırımı görmek bizim içinde büyük bir
moral oldu.Balıkesir,gerek özellikleri gerek konumu itibariyle Türkiye’nin parlayan yıldızı.Türkiye’yi
doyuran il Balıkesir diyoruz ancak ,bundan sonra batıda konumu itibariyle ülkenin en önemli sanayi
bölgelerinden biri olacak.Sanayi Odamız,çalışanları,müdürümüz,bölgedeki sanayicilerimiz
,fabrikatörlerimiz, iş adamlarımız ve yatırımcılarımıza kentimizin sanayisinin daha da büyümesi için
yaptıkları çalışmalarda ne gerekiyorsa bizler de siyasiler olarak desteğe hazırız. İş birliği ile Balıkesir
sanayisi daha da büyüyecek. ‘ diye konuştu.

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-18204-balikesir-kuru-liman-olacak.html
AK Parti Milletvekilleri Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Ziyarette, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla 4 Ekim’de Lojistik Köy’de gerçekleştirilecek
ihracat hamlesi öncesinde Balıkesir’e gümrük kazandırılması konusu ele alındı. Gökköy Lojistik
Köy’e gümrük kazandırmak adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren BSO Başkanı Uğur,

“Balıkesir bir kuru liman olacak. Sanayici gümrük açıldığında konteynırı kendi fabrikasında
mühürleyip kapattığında artık Bandırma’da İzmir’de gümrükle işi olmayacak.”
AK Parti Milletvekilleri Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı(BSO) ziyaret
etti. BSO Başkanı İsmail Uğur’la Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili
istişarelerde bulunan Milletvekilleri Poyrazlı ve Bostan, BSO Başkanı Uğur’la birlikte Verim Kabin
Tarım, Tınaz Tarım, Baymob Mobilya ve Erdoğanlar Makine firmalarını ziyaret edip, Balıkesir
sanayisine ara eleman ihtiyacını karşılayacak tekno atölye binası inşaatında incelemelerde bulundu.
POYRAZLI “BALIKESİR OSB’NİN BÜYÜMESİNE ŞAHİT OLMAK BİZLERİ MUTLU ETTİ”
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı ve çalışanlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu
olduklarını belirten AK Parti Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı, Balıkesir sanayisini el birliğiyle
büyütmeye devam edeceklerini kaydetti. Ziyaretin verimli geçtiğini dile getiren Poyrazlı, “ Uzun bir
süredir Sanayi Odası’nı ziyaret etmeyi düşünüyorduk. Buraya kadar gelmişken OSB içerisindeki
fabrikaları da gezdik. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimini görmek büyümesine şahit
olmak bizleri de mutlu etti. Yaptığımız emeklerin karşılığını almak insanları mutlu
ediyor. Sanayicimizle, oda başkanımızla, siyasilerle Balıkesir’in organize sanayi bölgesini
büyütmeye el birliğiyle devam edeceğiz” dedi.
BOSTAN: “ÇÖZÜM ÜRETEN SANAYİ ODAMIZ VAR”
Balıkesir Sanayi Odası ziyaretinin dolu dolu geçtiğini ve Balıkesir sanayisi adına önemli izlemler
edindiklerini vurgulayan AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası tarafından ara
eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan tekno atölye projesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret
ettikleri her firmada yatırımcıların en önemli sıkıntısının kalifiye ara eleman olduğunu vurgulayan
Bostan, “Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika sahipleriyle işçilerimizle birlikte olduk, onların
yaptıkları üretimleri yerinde görme imkânı bulduk. Bu ziyaretlerimiz sırasında dikkatimizi çeken bir
konu oldu. Üretmek için kalifiye ara elamanı ihtiyacı olduğunu her gittiğimiz yerde gördük. Her
gittiğimiz yerde yatırımcılarımız kalifiye ara elemanı bulamadıkları yönünde serzenişleri oldu. Şu
anda burada çözüm üreten Sanayi Odası başkanlığımız var. Şu anda ara eleman ihtiyacını
karşılamak amacıyla tekno-atölye denilen bir atölye kuruluyor. Burada Balıkesir sanayisine ara
eleman yetiştirilecek. Burası gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır” dedi.

BOSTAN: “MİLLİ GELİRİMİZİ 10 BİN DOLARDAN 20 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMALIYIZ”
Türkiye’nin üretim, sanayi ve reel ekonomi üzerinden büyümesi gerektiğini ve bu doğrultuda
çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bostan, “ Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana
reel ekonomi üzerinden Türkiye’yi büyüttük. İlk iktidara geldiğimizde Türkiye’nin ortalama büyümesi
yüzde 1.5 seviyelerindeydi. Şu anda 15 yıllık ortalama yüzde 5 oranında. Bu şu anlama geliyor; yüzde
5 büyüdüğümüzde milli gelirimizi 3 bin dolardan 10 bin dolar üzerine çıkarmış oluyoruz. Türkiye’nin
potansiyeli aslında yüzde 7 civarındadır. Bu potansiyeli biz harekete geçirir ve 2023’e kadar
kullanabilirsek, Türkiye’nin milli geliri 10 bin dolardan 20 bin doların üzerine çıkacaktır. Onun için
sanayi ve reel ekonomi çok önemli. Reel ekonominin gelişmesi için devlet olarak tüm teşvikleri
veriyoruz, tüm imkânları sunuyoruz. Onunla ilgili mecliste birçok yasalar çıkarttık. Hatta fabrikasını
kuran yatırımcıların devlet masraflarının yüzde 70’ni finanse ediyor. Bununla ilgili biz yasaları
çıkarttık. Tek geriye kalan yatırımcıların bu imkanları iyi kullanmasıdır” dedi.
BOSTAN: “BALIKESİRLİ YATIRIMCILAR BU FIRSATLARI DEĞERLENDİRSİN”
Balıkesirli yatırımcıların, devletin sunduğu imkân ve destekleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade
eden AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, “Balıkesir yatırımcılara çok iyi fırsatlar sunuyor. Buradan
yatırımcılara çağrıda bulunuyorum, bu fırsatları iyi değerlendirsinler. Eğer bu fırsatları
değerlendiremezlerse önümüzdeki yıllarda çok büyük maliyetlerle Balıkesir’e yatırım yapmak
zorunda kalırlar. Gün bugündür, Balıkesir’e gelsinler yatırım yapsınlar” şeklinde konuştu.
BSO BAŞKANI UĞUR: “HER ANLAMDA BİZE DESTEK OLUYORLAR”
AK Parti Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan’ın Balıkesirli sanayicilerin sorunları ve
talepleri noktasında kendilerine sürekli yardımcı olduğunu dile getiren BSO Başkanı İsmail Uğur,
ziyaretle ilgili şunları söyledi:”Milletvekillerimiz Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı Sanayi Odamızı
ziyaret ettiler. İstişarelerde bulunduk. Sanayicilerimizin bazı sıkıntıları ve sorunları var bunlarla ilgili
fikir alışverişi yaptık. Kendileri bu konuda Ankara’da bize sürekli yardımcı oluyorlar. Fabrikaları
ziyaret ettik. Yatırımcıları ziyaret ettik. Sanayicilerle, işçi kardeşlerimizle bir araya gelip birlikte
yemek yedik. Motivasyon anlamında bu çok önemli. Çünkü sanayicinin tek istediği moral

motivasyon. Devletten pek istedikleri bir şey yok. Moralimiz, motivasyonumuz yerinde olsun,
devlet büyüklerimiz yanımızda olsun bu sanayiciler için yeterli. Bunun için çok teşekkür ediyoruz.
Her anlamda bize destek oluyorlar.”
4 EKİM MİLAT OLACAK
Önümüzdeki hafta Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın katılımıyla Lojistik Köy’de büyük ihracat hamlesini
gerçekleştireceklerini dile getiren BSO Başkanı İsmail Uğur, bu hamlenin Balıkesir sanayisi açısından
önemli bir milat olacağını kaydetti. Balıkesir Sanayi Odası olarak Lojistik Köy’e gümrük kurulması için
Bakan Elvan’dan talepte bulunacaklarını belirten Uğur, “Balıkesir bir kuru liman olacak. Sanayici
gümrük açıldığında konteynırı kendi fabrikasında mühürleyip kapattığında artık Bandırma’da
İzmir’de gümrükle işi olmayacak. Kafası rahat bir şekilde fabrikasında malı teslim edip ihracatı
gerçekleştirecek. Maliyetlere de ciddi anlamda bir yansıması olacak. Bunun için 4 Ekim’de Kalkınma
Bakanımızın katılımıyla gerçekleşecek ihracat hamlemiz Balıkesir için bir milat olacak. Ciddi bir
ihracat seferberliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden 30’un üzerinde firmayla görüştük ve
4 Ekim’de bu firmalarımız ihracatlarını Lojistik Köy’den gerçekleştirecek. Bugün milletvekillerimizle
de bu konuda görüştük ve kendilerinden destek istedik” dedi.
UĞUR: İKİNCİ OSB’NİN YERLERİ SATIŞI 2018 MAYIS-HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK”
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını ve ikinci OSB için
çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Uğur, 2018 yılının mayıs-haziran ayları içerisinde
yer satışlarının başlayacağını duyurdu. Uğur, “ OSB şu anda yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.
Bizlerde kurumlar arası görüşmelerimizi tamamladık. Şu an dosyamız Ankara’da. İkinci aşama
büyümeye başladık. Mayıs-haziran ayı gibi yeni yerlerin satışına başlayacağız” dedi.
UĞUR: “TEKNO ATÖLYE BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”
Balıkesir sanayisinin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak tekno-atölyenin bir ay içerisinde
tamamlanacağının müjdesini veren BSO Başkanı İsmail Uğur, “Sanayicimizin en büyük sıkıntısı ara
eleman. Mesleki eğitim için geçtiğimiz mayıs ayında bir seferberlik başlatmıştık. Bu doğrultuda
Sanayi Odamızın bahçesinde teknik atölye inşaatına başladık. Yaklaşık bir ay içerisinde bitecek. Bu
atölyede sanayicimizin ara eleman ihtiyacı için hizmete sunacağız. Burada hem ara eleman

yetiştireceğiz hem de kırsaldan meslek sahibi olmayan kişilere burada meslek edindirip sanayide iş
imkanı sunacağız. Ara eleman ihtiyacı had safhada” dedi.

http://www.gazetekspres.com/haber-15996-balikesir-kuru-liman-olacak.html
AK Parti Milletvekilleri Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Ziyarette, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla 4 Ekim’de Lojistik Köy’de gerçekleştirilecek
ihracat hamlesi öncesinde Balıkesir’e gümrük kazandırılması konusu ele alındı. Gökköy Lojistik
Köy’e gümrük kazandırmak adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren BSO Başkanı Uğur,
“Balıkesir bir kuru liman olacak. Sanayici gümrük açıldığında konteynırı kendi fabrikasında
mühürleyip kapattığında artık Bandırma’da İzmir’de gümrükle işi olmayacak.”
AK Parti Milletvekilleri Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı(BSO) ziyaret
etti. BSO Başkanı İsmail Uğur’la Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili
istişarelerde bulunan Milletvekilleri Poyrazlı ve Bostan, BSO Başkanı Uğur’la birlikte Verim Kabin
Tarım, Tınaz Tarım, Baymob Mobilya ve Erdoğanlar Makine firmalarını ziyaret edip, Balıkesir
sanayisine ara eleman ihtiyacını karşılayacak tekno atölye binası inşaatında incelemelerde bulundu.
POYRAZLI “BALIKESİR OSB’NİN BÜYÜMESİNE ŞAHİT OLMAK BİZLERİ MUTLU ETTİ”
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı ve çalışanlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu
olduklarını belirten AK Parti Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı, Balıkesir sanayisini el birliğiyle

büyütmeye devam edeceklerini kaydetti. Ziyaretin verimli geçtiğini dile getiren Poyrazlı, “ Uzun bir
süredir Sanayi Odası’nı ziyaret etmeyi düşünüyorduk. Buraya kadar gelmişken OSB içerisindeki
fabrikaları da gezdik. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimini görmek büyümesine şahit
olmak bizleri de mutlu etti. Yaptığımız emeklerin karşılığını almak insanları mutlu
ediyor. Sanayicimizle, oda başkanımızla, siyasilerle Balıkesir’in organize sanayi bölgesini
büyütmeye el birliğiyle devam edeceğiz” dedi.
BOSTAN: “ÇÖZÜM ÜRETEN SANAYİ ODAMIZ VAR”
Balıkesir Sanayi Odası ziyaretinin dolu dolu geçtiğini ve Balıkesir sanayisi adına önemli izlemler
edindiklerini vurgulayan AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası tarafından ara
eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan tekno atölye projesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret
ettikleri her firmada yatırımcıların en önemli sıkıntısının kalifiye ara eleman olduğunu vurgulayan
Bostan, “Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika sahipleriyle işçilerimizle birlikte olduk, onların
yaptıkları üretimleri yerinde görme imkânı bulduk. Bu ziyaretlerimiz sırasında dikkatimizi çeken bir
konu oldu. Üretmek için kalifiye ara elamanı ihtiyacı olduğunu her gittiğimiz yerde gördük. Her
gittiğimiz yerde yatırımcılarımız kalifiye ara elemanı bulamadıkları yönünde serzenişleri oldu. Şu
anda burada çözüm üreten Sanayi Odası başkanlığımız var. Şu anda ara eleman ihtiyacını
karşılamak amacıyla tekno-atölye denilen bir atölye kuruluyor. Burada Balıkesir sanayisine ara
eleman yetiştirilecek. Burası gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır” dedi.
BOSTAN: “MİLLİ GELİRİMİZİ 10 BİN DOLARDAN 20 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMALIYIZ”
Türkiye’nin üretim, sanayi ve reel ekonomi üzerinden büyümesi gerektiğini ve bu doğrultuda
çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bostan, “ Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana
reel ekonomi üzerinden Türkiye’yi büyüttük. İlk iktidara geldiğimizde Türkiye’nin ortalama büyümesi
yüzde 1.5 seviyelerindeydi. Şu anda 15 yıllık ortalama yüzde 5 oranında. Bu şu anlama geliyor; yüzde
5 büyüdüğümüzde milli gelirimizi 3 bin dolardan 10 bin dolar üzerine çıkarmış oluyoruz. Türkiye’nin
potansiyeli aslında yüzde 7 civarındadır. Bu potansiyeli biz harekete geçirir ve 2023’e kadar
kullanabilirsek, Türkiye’nin milli geliri 10 bin dolardan 20 bin doların üzerine çıkacaktır. Onun için
sanayi ve reel ekonomi çok önemli. Reel ekonominin gelişmesi için devlet olarak tüm teşvikleri
veriyoruz, tüm imkânları sunuyoruz. Onunla ilgili mecliste birçok yasalar çıkarttık. Hatta fabrikasını
kuran yatırımcıların devlet masraflarının yüzde 70’ni finanse ediyor. Bununla ilgili biz yasaları
çıkarttık. Tek geriye kalan yatırımcıların bu imkanları iyi kullanmasıdır” dedi.
BOSTAN: “BALIKESİRLİ YATIRIMCILAR BU FIRSATLARI DEĞERLENDİRSİN”
Balıkesirli yatırımcıların, devletin sunduğu imkân ve destekleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade
eden AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, “Balıkesir yatırımcılara çok iyi fırsatlar sunuyor. Buradan
yatırımcılara çağrıda bulunuyorum, bu fırsatları iyi değerlendirsinler. Eğer bu fırsatları
değerlendiremezlerse önümüzdeki yıllarda çok büyük maliyetlerle Balıkesir’e yatırım yapmak
zorunda kalırlar. Gün bugündür, Balıkesir’e gelsinler yatırım yapsınlar” şeklinde konuştu.

BSO BAŞKANI UĞUR: “HER ANLAMDA BİZE DESTEK OLUYORLAR”
AK Parti Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan’ın Balıkesirli sanayicilerin sorunları ve
talepleri noktasında kendilerine sürekli yardımcı olduğunu dile getiren BSO Başkanı İsmail Uğur,
ziyaretle ilgili şunları söyledi:”Milletvekillerimiz Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı Sanayi Odamızı
ziyaret ettiler. İstişarelerde bulunduk. Sanayicilerimizin bazı sıkıntıları ve sorunları var bunlarla ilgili
fikir alışverişi yaptık. Kendileri bu konuda Ankara’da bize sürekli yardımcı oluyorlar. Fabrikaları
ziyaret ettik. Yatırımcıları ziyaret ettik. Sanayicilerle, işçi kardeşlerimizle bir araya gelip birlikte
yemek yedik. Motivasyon anlamında bu çok önemli. Çünkü sanayicinin tek istediği moral
motivasyon. Devletten pek istedikleri bir şey yok. Moralimiz, motivasyonumuz yerinde olsun,
devlet büyüklerimiz yanımızda olsun bu sanayiciler için yeterli. Bunun için çok teşekkür ediyoruz.
Her anlamda bize destek oluyorlar.”
4 EKİM MİLAT OLACAK
Önümüzdeki hafta Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın katılımıyla Lojistik Köy’de büyük ihracat hamlesini
gerçekleştireceklerini dile getiren BSO Başkanı İsmail Uğur, bu hamlenin Balıkesir sanayisi açısından
önemli bir milat olacağını kaydetti. Balıkesir Sanayi Odası olarak Lojistik Köy’e gümrük kurulması için
Bakan Elvan’dan talepte bulunacaklarını belirten Uğur, “Balıkesir bir kuru liman olacak. Sanayici
gümrük açıldığında konteynırı kendi fabrikasında mühürleyip kapattığında artık Bandırma’da
İzmir’de gümrükle işi olmayacak. Kafası rahat bir şekilde fabrikasında malı teslim edip ihracatı
gerçekleştirecek. Maliyetlere de ciddi anlamda bir yansıması olacak. Bunun için 4 Ekim’de Kalkınma
Bakanımızın katılımıyla gerçekleşecek ihracat hamlemiz Balıkesir için bir milat olacak. Ciddi bir
ihracat seferberliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden 30’un üzerinde firmayla görüştük ve
4 Ekim’de bu firmalarımız ihracatlarını Lojistik Köy’den gerçekleştirecek. Bugün milletvekillerimizle
de bu konuda görüştük ve kendilerinden destek istedik” dedi.
UĞUR: İKİNCİ OSB’NİN YERLERİ SATIŞI 2018 MAYIS-HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK”
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını ve ikinci OSB için
çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Uğur, 2018 yılının mayıs-haziran ayları içerisinde
yer satışlarının başlayacağını duyurdu. Uğur, “ OSB şu anda yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.
Bizlerde kurumlar arası görüşmelerimizi tamamladık. Şu an dosyamız Ankara’da. İkinci aşama
büyümeye başladık. Mayıs-haziran ayı gibi yeni yerlerin satışına başlayacağız” dedi.
UĞUR: “TEKNO ATÖLYE BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”
Balıkesir sanayisinin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak tekno-atölyenin bir ay içerisinde
tamamlanacağının müjdesini veren BSO Başkanı İsmail Uğur, “Sanayicimizin en büyük sıkıntısı ara
eleman. Mesleki eğitim için geçtiğimiz mayıs ayında bir seferberlik başlatmıştık. Bu doğrultuda
Sanayi Odamızın bahçesinde teknik atölye inşaatına başladık. Yaklaşık bir ay içerisinde bitecek. Bu
atölyede sanayicimizin ara eleman ihtiyacı için hizmete sunacağız. Burada hem ara eleman

yetiştireceğiz hem de kırsaldan meslek sahibi olmayan kişilere burada meslek edindirip sanayide iş
imkanı sunacağız. Ara eleman ihtiyacı had safhada” dedi.

http://www.yenihabergazetesi.net/ak-partili-vekiller-osbde.html
Balıkesir Ak Parti Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı ziyaret
etti. Vekiller daha sonra Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki bazı fabrikalarda inceleme
gerçekleştirdi.
Balıkesir Sanayi Odası’nın projeleri hakkında bilgiler alan Ak Parti Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve
Kasım Bostan’a, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, plaket verdi.
Milletvekillerine geldikleri için teşekkür eden Uğur, vekillerle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
hakkında istişare etme fırsatı bulduklarını belirtti.
Uğur, “Balıkesir sanayisi ve organize sanayimiz ile ilgili taleplerimizi ve bürokrasiyle ilgili sıkıntılarımızı
dinleyen vekillerimiz bize her zaman yardımcı oluyorlar. Bugünde Balıkesir sanayisi ve lojistik köydeki
gelişmeleri değerlendirdik. Birlikte Balıkesir’in kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Sanayi odası ziyaretinden sonra Başkan Uğur’la çeşitli fabrikaları gezen vekiller, yetkililerden bilgi aldı.

http://beyazgazete.com/haber/2017/9/27/balikesir-sanayi-odasi-na-ziyaret-4095972.html

Balıkesir Sanayi Odası'na Ziyaret
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odasını ziyaret
etti.
Ziyarette, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, projeler hakkında
milletvekillerine bilgi verdi.
Milletvekillerine geldikleri için teşekkür eden Uğur, "Balıkesir sanayisi ile ilgili taleplerimizi ve
bürokrasiyle ilgili sıkıntılarımızı dinleyen vekillerimiz, bize her zaman yardımcı oluyor. Bugün de
Balıkesir sanayisi ve lojistik köydeki gelişmeleri değerlendirdik. Birlikte Balıkesir'in kalkınması için
elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Ziyaretin ardından Uğur ile çeşitli fabrikaları gezen vekiller, yetkililerden bilgi aldı.

http://marmarabolge.com/balikesir-kuru-liman-olacak.html

Balıkesir Kuru Liman Olacak
AK Parti Milletvekilleri Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Ziyarette, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla 4 Ekim’de Lojistik Köy’de gerçekleştirilecek ihracat
hamlesi öncesinde Balıkesir’e gümrük kazandırılması konusu ele alındı. Gökköy Lojistik Köy’e gümrük
kazandırmak adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren BSO Başkanı Uğur, “Balıkesir bir kuru
liman olacak. Sanayici gümrük açıldığında konteynırı kendi fabrikasında mühürleyip kapattığında
artık Bandırma’da İzmir’de gümrükle işi olmayacak.”

AK Parti Milletvekilleri Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası’nı(BSO) ziyaret
etti. BSO Başkanı İsmail Uğur’la Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili
istişarelerde bulunan Milletvekilleri Poyrazlı ve Bostan, BSO Başkanı Uğur’la birlikte Verim Kabin
Tarım, Tınaz Tarım, Baymob Mobilya ve Erdoğanlar Makine firmalarını ziyaret edip, Balıkesir
sanayisine ara eleman ihtiyacını karşılayacak tekno atölye binası inşaatında incelemelerde bulundu.

POYRAZLI “BALIKESİR OSB’NİN BÜYÜMESİNE ŞAHİT OLMAK BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı ve çalışanlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu
olduklarını belirten AK Parti Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı, Balıkesir sanayisini el birliğiyle
büyütmeye devam edeceklerini kaydetti. Ziyaretin verimli geçtiğini dile getiren Poyrazlı, “ Uzun bir
süredir Sanayi Odası’nı ziyaret etmeyi düşünüyorduk. Buraya kadar gelmişken OSB içerisindeki
fabrikaları da gezdik. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimini görmek büyümesine şahit
olmak bizleri de mutlu etti. Yaptığımız emeklerin karşılığını almak insanları mutlu
ediyor. Sanayicimizle, oda başkanımızla, siyasilerle Balıkesir’in organize sanayi bölgesini
büyütmeye el birliğiyle devam edeceğiz” dedi.

BOSTAN: “ÇÖZÜM ÜRETEN SANAYİ ODAMIZ VAR”

Balıkesir Sanayi Odası ziyaretinin dolu dolu geçtiğini ve Balıkesir sanayisi adına önemli izlemler
edindiklerini vurgulayan AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası tarafından ara
eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan tekno atölye projesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret
ettikleri her firmada yatırımcıların en önemli sıkıntısının kalifiye ara eleman olduğunu vurgulayan
Bostan, “Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika sahipleriyle işçilerimizle birlikte olduk, onların
yaptıkları üretimleri yerinde görme imkânı bulduk. Bu ziyaretlerimiz sırasında dikkatimizi çeken bir

konu oldu. Üretmek için kalifiye ara elamanı ihtiyacı olduğunu her gittiğimiz yerde gördük. Her
gittiğimiz yerde yatırımcılarımız kalifiye ara elemanı bulamadıkları yönünde serzenişleri oldu. Şu
anda burada çözüm üreten Sanayi Odası başkanlığımız var. Şu anda ara eleman ihtiyacını
karşılamak amacıyla tekno-atölye denilen bir atölye kuruluyor. Burada Balıkesir sanayisine ara
eleman yetiştirilecek. Burası gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır” dedi.

BOSTAN: “MİLLİ GELİRİMİZİ 10 BİN DOLARDAN 20 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMALIYIZ”

Türkiye’nin üretim, sanayi ve reel ekonomi üzerinden büyümesi gerektiğini ve bu doğrultuda
çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bostan, “ Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana
reel ekonomi üzerinden Türkiye’yi büyüttük. İlk iktidara geldiğimizde Türkiye’nin ortalama büyümesi
yüzde 1.5 seviyelerindeydi. Şu anda 15 yıllık ortalama yüzde 5 oranında. Bu şu anlama geliyor; yüzde
5 büyüdüğümüzde milli gelirimizi 3 bin dolardan 10 bin dolar üzerine çıkarmış oluyoruz. Türkiye’nin
potansiyeli aslında yüzde 7 civarındadır. Bu potansiyeli biz harekete geçirir ve 2023’e kadar
kullanabilirsek, Türkiye’nin milli geliri 10 bin dolardan 20 bin doların üzerine çıkacaktır. Onun için
sanayi ve reel ekonomi çok önemli. Reel ekonominin gelişmesi için devlet olarak tüm teşvikleri
veriyoruz, tüm imkânları sunuyoruz. Onunla ilgili mecliste birçok yasalar çıkarttık. Hatta fabrikasını
kuran yatırımcıların devlet masraflarının yüzde 70’ni finanse ediyor. Bununla ilgili biz yasaları
çıkarttık. Tek geriye kalan yatırımcıların bu imkanları iyi kullanmasıdır” dedi.

BOSTAN: “BALIKESİRLİ YATIRIMCILAR BU FIRSATLARI DEĞERLENDİRSİN”

Balıkesirli yatırımcıların, devletin sunduğu imkân ve destekleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade
eden AK Parti Milletvekili Kasım Bostan, “Balıkesir yatırımcılara çok iyi fırsatlar sunuyor. Buradan
yatırımcılara çağrıda bulunuyorum, bu fırsatları iyi değerlendirsinler. Eğer bu fırsatları
değerlendiremezlerse önümüzdeki yıllarda çok büyük maliyetlerle Balıkesir’e yatırım yapmak
zorunda kalırlar. Gün bugündür, Balıkesir’e gelsinler yatırım yapsınlar” şeklinde konuştu.

BSO BAŞKANI UĞUR: “HER ANLAMDA BİZE DESTEK OLUYORLAR”

AK Parti Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan’ın Balıkesirli sanayicilerin sorunları ve
talepleri noktasında kendilerine sürekli yardımcı olduğunu dile getiren BSO Başkanı İsmail Uğur,
ziyaretle ilgili şunları söyledi:”Milletvekillerimiz Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı Sanayi Odamızı
ziyaret ettiler. İstişarelerde bulunduk. Sanayicilerimizin bazı sıkıntıları ve sorunları var bunlarla ilgili

fikir alışverişi yaptık. Kendileri bu konuda Ankara’da bize sürekli yardımcı oluyorlar. Fabrikaları
ziyaret ettik. Yatırımcıları ziyaret ettik. Sanayicilerle, işçi kardeşlerimizle bir araya gelip birlikte
yemek yedik. Motivasyon anlamında bu çok önemli. Çünkü sanayicinin tek istediği moral
motivasyon. Devletten pek istedikleri bir şey yok. Moralimiz, motivasyonumuz yerinde olsun,
devlet büyüklerimiz yanımızda olsun bu sanayiciler için yeterli. Bunun için çok teşekkür ediyoruz.
Her anlamda bize destek oluyorlar.”

4 EKİM MİLAT OLACAK

Önümüzdeki hafta Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın katılımıyla Lojistik Köy’de büyük ihracat hamlesini
gerçekleştireceklerini dile getiren BSO Başkanı İsmail Uğur, bu hamlenin Balıkesir sanayisi açısından
önemli bir milat olacağını kaydetti. Balıkesir Sanayi Odası olarak Lojistik Köy’e gümrük kurulması için
Bakan Elvan’dan talepte bulunacaklarını belirten Uğur, “Balıkesir bir kuru liman olacak. Sanayici
gümrük açıldığında konteynırı kendi fabrikasında mühürleyip kapattığında artık Bandırma’da
İzmir’de gümrükle işi olmayacak. Kafası rahat bir şekilde fabrikasında malı teslim edip ihracatı
gerçekleştirecek. Maliyetlere de ciddi anlamda bir yansıması olacak. Bunun için 4 Ekim’de Kalkınma
Bakanımızın katılımıyla gerçekleşecek ihracat hamlemiz Balıkesir için bir milat olacak. Ciddi bir
ihracat seferberliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden 30’un üzerinde firmayla görüştük ve
4 Ekim’de bu firmalarımız ihracatlarını Lojistik Köy’den gerçekleştirecek. Bugün milletvekillerimizle
de bu konuda görüştük ve kendilerinden destek istedik” dedi.

UĞUR: İKİNCİ OSB’NİN YERLERİ SATIŞI 2018 MAYIS-HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK”

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını ve ikinci OSB için
çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Uğur, 2018 yılının mayıs-haziran ayları içerisinde
yer satışlarının başlayacağını duyurdu. Uğur, “ OSB şu anda yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.
Bizlerde kurumlar arası görüşmelerimizi tamamladık. Şu an dosyamız Ankara’da. İkinci aşama
büyümeye başladık. Mayıs-haziran ayı gibi yeni yerlerin satışına başlayacağız” dedi.

UĞUR: “TEKNO ATÖLYE BİR AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK”

Balıkesir sanayisinin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak tekno-atölyenin bir ay içerisinde
tamamlanacağının müjdesini veren BSO Başkanı İsmail Uğur, “Sanayicimizin en büyük sıkıntısı ara
eleman. Mesleki eğitim için geçtiğimiz mayıs ayında bir seferberlik başlatmıştık. Bu doğrultuda

Sanayi Odamızın bahçesinde teknik atölye inşaatına başladık. Yaklaşık bir ay içerisinde bitecek. Bu
atölyede sanayicimizin ara eleman ihtiyacı için hizmete sunacağız. Burada hem ara eleman
yetiştireceğiz hem de kırsaldan meslek sahibi olmayan kişilere burada meslek edindirip sanayide iş
imkanı sunacağız. Ara eleman ihtiyacı had safhada” dedi

http://www.gazetemerhaba.com/ugur-sanayi-icin-milat-olacak/

https://www.haberler.com/milletvekilleri-balikesir-sanayi-odasini-ziyaret-10073789-haberi/

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası'nı ziyaret
etti.
Ziyarette, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, projeler hakkında
milletvekillerine bilgi verdi.
Milletvekillerine geldikleri için teşekkür eden Uğur, "Balıkesir sanayisi ile ilgili taleplerimizi ve
bürokrasiyle ilgili sıkıntılarımızı dinleyen vekillerimiz, bize her zaman yardımcı oluyor. Bugün de
Balıkesir sanayisi ve lojistik köydeki gelişmeleri değerlendirdik. Birlikte Balıkesir'in kalkınması için
elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Ziyaretin ardından Uğur ile çeşitli fabrikaları gezen vekiller, yetkililerden bilgi aldı.

https://www.sondakika.com/haber/haber-milletvekilleri-balikesir-sanayi-odasini-ziyaret-10073789/
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Balıkesir Sanayi Odası'nı ziyaret
etti.
Ziyarette, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, projeler hakkında
milletvekillerine bilgi verdi.
Milletvekillerine geldikleri için teşekkür eden Uğur, " Balıkesir sanayisi ile ilgili taleplerimizi ve
bürokrasiyle ilgili sıkıntılarımızı dinleyen vekillerimiz, bize her zaman yardımcı oluyor. Bugün
de Balıkesir sanayisi ve lojistik köydeki gelişmeleri değerlendirdik. Birlikte Balıkesir'in kalkınması için
elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Ziyaretin ardından Uğur ile çeşitli fabrikaları gezen vekiller, yetkililerden bilgi aldı.

