
Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’na başvurduk. Böylece on iki ayrı 
bakanlık ve genel müdürlükten gö-
rüş alınması süreci başladı. Dönemin 
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Balıkesir İl Müdü-
rü Mehmet Aşuk,Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Balıkesir İl Müdürü Zekeriya 
Erdurmuş’la görüşerek kendilerini OSB 
hakkında bilgilendirdim. Hem valimiz hem 
de il müdürlerimiz bu çalışmalarımız boyunca 
çok büyük katkı sağladılar.
Ayrıca Bakanlık Müsteşar yardımcısı Ramazan Yıldırım 
bakanlığa her gidişimde yardımlarını esirgemedi. Diğer 
bakanlıklardan görüşlerinin ve dönemin bakanından 
OSB dosyamızın “olur” alması konularında da samimi 
katkılarda bulundu. Ayrıca bana, süreci hızlandıracağı 
ve mütevelli heyetin kurulmasında etkili olacağı için bir 
OSB Derneği kurmamı önerdi. Bunun üzerine ben de 
dernekleşmenin yararlarını Ayvalık Ticaret Odası Mecli-
si’yle paylaştım. Güçlü bir destekle derneğimizi kurduk. 
Artık sıra mütevelli heyetini oluşturup kuruluş için ge-
reken bir buçuk milyon lirayı (üç yüz seksen bin dolar) 
bulmaya gelmişti.

2017 yılında bu sorun da çözül-
dü. Balıkesir Valiliği 100.000TL, 
Balıkesir Büyük Şehir Belediye-
si 400.000 TL Ayvalık Belediye-
si 300.000 TL, Ayvalık Ticaret 
Odası 100.000 TL, OSB Derneği 
üyeleri 500.000 TL ve Balıkesir 
Sanayi Odası’ndan 100.000 TL 
olmak üzere 1.500.000 TL top-
landı. Bu para OSB arsasının 
alımı için kullanılacaktı.
Başlatılan ÇED sürecinde Al-

tınova halkı, STK’lar ve ilgili Kamu kurumlarıyla birlikte 
ÇED sunumunun yapılmasından sonra ÇED Raporu kabul 
edildi. 2017 yılı Mayıs ayında OSB kuruluş protokolu Ay-
valık Kaymakamlığı’nda imzalandı. Daha sonra Mütevelli 

Heyet kuruldu. 2018 yılında OSB’nin Bakanlığın yatı-
rım planlamasına alınması sağlandı. böylece 

kurulma süreci sona ermişti. Şimdi topla-
dığımız parayla arsayı hazineden satın 

alma zamanı gelmişti. OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayvalık Kaymakamı 
Gökhan Görgülüarslan’ın gayret-
leriyle proje ve arsa tapusu işlem-
leri sonuçlandırıldı.
Biliyorum ki, OSB yatırımcıları der-
nek çatısı altında örgütlenmiş du-

rumda ve 2020’li yıllarda art arda 
yatırımlar yapılacak. Bölgemiz çift-

çisine destek verirken aynı zamanda 
istihdam yaratacak olan bu büyük proje 

hayata geçecek. OSB’nin faaliyete başlaması 
bölgemize yeni ufuklar açacağı için elbette büyük 

bir mutluluk duyuyorum.
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