Teknoloji
Destekli
Eğitimin

Öğrenciler
yeni
teknolojileri
kullanarak
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları
ve deneyimli akademik kadronun desteği ile
kaliteli eğitim görüyor.
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Odalar ve Borsalar

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

◗ Viyana’dan Bergama’ya tanıtım ziyareti
◗ Gümüşhane TSO’dan eğitime katkı
◗ Kuşadası TO’dan ‘Teşviklerden yararlanın’ çağrısı
◗ Milas TSO’dan zeytinyağı üretimine destek

EKONOMİK FORUM

117

ODALAR VE BORSALAR

Viyana’dan Bergama’ya tanıtım ziyareti

B

ergama Organize Sanayi Bölgesi’nde
(BOSBİ) Viyana’dan gelen ve bölgede
rüzgâr türbini tamiri, bakımı ve kurulması
aşamalarında gerekli kalifiye personeli temini ve devamında istihdam sağlanması
amacıyla bir çalışma yapma isteklerini belirten grup ile bir tanıtım ve bilgilendirme
gezisi gerçekleştirildi.
Etkinliğe BOSBİ ve Bergama Ticaret
Odası’nı temsilen BERTO Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret Ürper, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Enerji Sanayicileri İş
Adamları Derneği (ENSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye Rüzgâr
Enerjisi Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Ünal Terzi, Viyana Heyeti,
BOSBİ Müdürü Mehmet Selim Dabağ ve
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) katıldı.
Program dâhilinde BOSBİ’de faaliyet
gösteren rüzgâr gülü kanatları üreten LM
Wind Power firmasına ziyaret gerçekleştirilerek yerinde incelemeler yapıldı. BOSBİ
tarafından yapılan sunumda bölge ve
Bergama'nın tanıtımı yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılardan
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Vatansever, Türkiye ve bölgedeki yenilenebilir enerjinin konumu ve gelişimi
hakkında bilgi vererek Ege Bölgesi’ndeki potansiyeli ve BOSBİ’nin yenilenebilir

enerji vizyonunun olduğunu ve somut adımlar attığını belirtti.
Yeni bina hizmete girdi
Diğer yandan Bergama Ticaret Odası’nın
yeni binası törenle hizmete girdi. Bergama,
Dikili ve Kınık’ta bulunan yaklaşık iki bin üyesine hizmet veren Odanın açılışına Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, merkezi ve yerel yönetim
temsilcileri ile iş dünyası üyeleri katıldı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Ürper, Türk ekonomisinin terörle çok
sert mücadele verilen 2017 yılında yüzde
7.4 oranında büyümesinin geleceğe dair
umutlarını artırdığını söyledi.

Gümüşhane TSO’dan
eğitime katkı

G

ümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası
(GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Akçay, Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi’nin ‘Kitap Okuma Halkaları’ etkinliği kapsamında
öğrenciler ile buluştu.
Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, gençlik liderleri, Türk
Telekom Fen Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte yazar Necip Fazıl Kısakürek’in
kaleme aldığı “İman ve Aksiyon” adlı eseri
okuyan öğrenciler İsmail Akçay’ı ziyaret
ederek okudukları kitap hakkında görüş
alışverişinde bulundu.
Etkinlik kapsamında öğrencileri Odalarında ağırlamanın kendileri için ayrı bir
mutluluk olduğunu ifade eden Akçay,
okumanın yeri, zamanı ve yaşı olmadığını söyledi. Öğrencilere eğitimin ömür
boyu devam eden bir süreç olduğunu
ifade eden Akçay şunları söyledi: “İlk ola-
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rak bu güzel etkinliği başlatan Gümüşhane Gençlik Merkezimize ve bizleri de
bu etkinlik kapsamında ziyarete gelen
değerli öğrencilere teşekkür ediyorum.
Okumanın, öğrenmenin yaşı ve zamanı
yok. Hayatımız boyunca mutlaka okumalı,
öğrenmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz.
“Kendinizi iyi yetiştirin”
Sadece okumakla kalmamalı, okuyarak
öğrendiklerimizi çevremizdeki insanlarla
dostlarımızla paylaşmalıyız. Sizler gelecekte

bu ülkenin idarecileri, öğretmenleri, siyasetçileri, işadamları ve kısacası bu ülkenin
temel yapı taşları olacaksınız. Bunun için
kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Sizler ne kadar kendinizi geliştirir ve eğitimli bir birey
olursanız, ülkemiz de daha gelişmiş bir ülke
olur. Biz çocukken bir şey söylediğimizde
‘Başımıza icat çıkarma, sus’ derlerdi. Şimdi
ise ülkemizin gelişmesi için biz gençlere
‘icat çıkarın’ diyoruz. Ülkemizin gelişmesi
için araştıran, merak eden ve üreten kısacası
icat çıkaran bir nesle ihtiyacımız var.’’

Kuşadası TO’dan
‘Teşviklerden
yararlanın’ çağrısı

K

uşadası Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan,
geçmişe yönelik kullanılmayan teşviklerden yararlanmaları için Oda üyelerine
hatırlatmada bulundu.
Geçmişe dönük istihdam teşviklerinin alınması için Mayıs ayının sonuna

Milas TSO’dan
zeytinyağı
üretimine destek

kadar başvurulmazsa hakların yanacağını belirten Akdoğan, “Torba Kanunun
yürürlüğe girdiği 1 Nisan tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde
5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun
veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam
prim teşviki, destek ve indirimlerinden
yararlanmamış olan tüm üyelerimizin
haklarından yararlanabilmeleri için en
geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal
Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları gerekiyor” dedi.

1

998 yılında emekli olduktan sonra
Milas'ın Ağaçlıhöyük Köyü'ndeki ata
yadigarı zeytinliklerinde hobi amaçlı zeytinyağı üretimine başladıktan sonra örnek bir
butik üretim tesisi oluşturarak, zeytinyağı
üretimine başlayan, ardından Belçika merkezli Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nde
düzenlenmekte olan ITTQ - International
Taste & Quality Institute yarışmasında altın
madalya kazanarak "Üstün Lezzet Ödülü" alan,
Venedik' tek i "Monde
Selection" yarışmasında
ise gümüş madalya kazanan ve dünyanın en iyi
zeytinyağlarının katıldığı
İtalyan kataloglarına iki yıl
üst üste girmeyi başaran
Ali Osman Menteşe, şimdi de yeni bir özel üretim
zeytinyağı üretti. Milas'ta
yaygın olan memecik
türü ile ilçeye sonradan
gelmiş Gemlik ve Domat
türü zeytinlerin belli oran-

Üç yıl uygulanacak
1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2020 tarihleri
arasında üç yıl süreyle uygulanacak olan teşvikler ile ilgili de bilgi veren Kuşadası Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, “Bu tarihler arasında tüm sektörlerde
ilave olarak istihdam edeceğiniz kişilerin SGK
primleri ve vergileri bir yıl boyunca devlet
tarafından karşılanacak” dedi ve geçmişe
yönelik kullanılmayan teşvik haklardan ve
yeni teşviklerden yararlanılması için tüm
Oda üyelerine çağrıda bulundu.
larda karıştırılması ve erken hasat, soğuk
sıkım yöntemiyle elde edilen sızma zeytinyağı "Menteşe Som Karma Zeytinyağı"
markasıyla üretildi.
Menteşe'den büyük başarı
Özel üretim "Menteşe Som Karma
Zeytinyağı"nı az miktarda ürettiğini ifade
eden Ali Osman Menteşe, Milas Ticaret ve
Sanayi Odası’nın Milas zeytinyağı üretiminin gelişmesine çok önemli katkılarda
bulunduğunu belirterek ürettiği yeni ürününü MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit
Özer'e armağan etti.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit
Özer de Ali Osman Menteşe'nin Milas zeytinyağı üretiminde örnek olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Reşit Özer, "Siz,
Milas zeytinyağına kazandırdığınız madalyalarla Milas'tan da çok kaliteli zeytinyağı
çıkmakta olduğunu kanıtladınız. Sizin kazandığınız madalyalar, Odamızın da Milas
zeytinyağına coğrafi işaret almasında etkili
oldu. Yeni ürününüzün de başarılı olacağına inanıyorum" dedi.
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