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Turan : Gaziantep gibi güçümüzü birleştireceğiz. Yoksa başarılı olamayız
Kaymakam Turan Yürütme Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı
MANİSA Valisi Erdoğan Bektaş’ın himayesi, Turgutlu Kaymakamı Uğur
Turan’ın girişimleri ile Turgutlu’da makine sektörünün geliştirilmesinde
yol haritasını belirlemek için ilk toplantı geçtiğimiz Cuma günü Turgutlu
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapılmıştı.

Geçen haftaki toplantının ardından Turgutlu Metal Sanayi
Geliştirme Stratejisinin belirlenmesinde görev yapacak yürütme kurulu
üyelerinin belirlenmesi yapıldı.
Kaymakam Uğur Turan, bugün saat 12.00’de Kaymakamlık
Toplantı Salonu’nda, yürütme kurulu üyeleri Celal Bayar Üniversitesi
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nden Doç. Dr. Kıvanç Başaran,
CBÜ Turgutlu Meslek Yüksekokulu’ndan Yard. Doç. Dr. Uğur Çavdar,
A.B. Dış İlişkiler ve Proje Ofisi Koordinatörü Şebnem Duran, Belediye
Başkanlığı İmar Müdürü İskender Tunç, Turgutlu Ticaret ve Sanayi
Odası’ndan İdari İşler Sorumlusu Halil Aksoylu, Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü Hasan Baskın, Turgutlu Metal Sanayici ve İşadamları
Derneği’nden İsmail Ulcay ve Ercüment Pekzorlu ile toplantıda bir araya
geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan
,Çalışmaların artırarak devam ettirmesini istedi. Turan ;Dün beni
Lizbon’dan Haktan hoca ve iktisat fakültesi dekanı aradı ve yanlarında
Kıymetli Valim ve Rektör beyde vardı. Oradan sizlere sevgilerini yolladı.
Yapılan çalışmaları duymuşlar memnun olmuşlar,Sinerji yaratmışlar.Bu

Sinerjinin devamı çok sorumluyuz. O yüzden biz yanınızdayız.He zaman
emrinize amadeyiz.Ama ne olursunuz, başlatımız şu sinerjiyi artırarak
devam edelim”dedi
Turan’ın konuşmasından bazı satır başları şu şekilde:

Biz bugün varız yarın yokuz.Ama Kasaba hep olacak.Turgutlu İnsanı hep
olacak. Biz Turgutlu’yu çok seviyoruz.Arkadaşlar sizlerden
özellikle ıstıram ediyorum
.Kaymakam olarak rica ediyorum.Ne olur sakın birbirinizi üzmeyin.
Eksiğimizle,gediğimizle biz beraberiz. Gaziantep gibi güçümüzü
birleştireceğiz. Yoksa başarılı olamayız.Bizim sevdamız adı Kasaba; tarımı
bize emanet, sanayicisi bize emanet, eğitimi bize emanet güvenliği bize
emanet hepimize emanet,Dün beni Lizbon’dan Haktan hoca ve iktisat
fakültesi dekanı aradı ve yanlarında Kıymetli Valim ve Rektör beyde
vardı. Oradan sizlere sevgilerini yolladı. Yapılan çalışmaları duymuşlar
memnun olmuşlar,Sinerji yaratmışlar.Bu Sinerjinin devamı çok
sorumluyuz. O yüzden biz yanınızdayız.He zaman emrinize amadeyiz.Ama

ne olursunuz, başlatımız şu sinerjiyi artırarak devam edelim.Bu gün şu
yürütme kurulu, danışma kurulu adına ne derseniz deyin,geleceğe bizi yah
iyi taşıyacak, yah taşıyamıyacak,Yah çoşacağız, yah çoşmıyacağız, Sebebi
başta ben olacağım, sonra siz olacaksınız.Eksiğim olursa beni lütfen
bağışlayın.Ben bu alanın uzmanı değilim,Bir şey biliyorum ki,Güzel
insanlarla koşmayı biliyorum.Emrinize amade olmayı biliyorum.Sizi
sevmeyi biliyorum.Sizlere değer veriyorum.” Tuncel YILMAZ Doğan
ÇİZMECİ

