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MENEMEN TİCARET ODASINDAN MENEMEN
BELEDİYESİNE ZİYARET.
Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
GÜRAL, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali AZGIN ve Ticaret
Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Menemen
Belediye Başkanı Sayın Tahir ŞAHİN’i makamında ziyaret
ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan
ŞAHİN İlçemiz değerli sanayici ve tüccar temsilcilerimizle
birlikte ilçemizin ekonomik sorunları başta olmak üzere diğer
sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunarak Belediyemizin
ve Ticaret Odamızın sorunlara yöneleceği ve ortak hareket
edilebilmesi için diğer çalışmalarla ile ilgili konularda görüşüldü.
Ziyaret ilgili olarak, Başkan GÜRAL’da duyduğu memnuniyeti
dile getirerek belediyemiz ve odamız bundan sonra ilçemiz ve
bölgemiz çalışmaların birbirine her zaman destek olacaklarını
da belirttiler. Ticaret Odası ekibi Belediye Başkanımız ŞAHİN
’den şehir stadı inşaatı ile ilgili bilgi aldılar.
Daha sonra şehir stadımıza geçilerek, tribün çalışmalarımız
hakkında bilgi verildi. Stadımızdan loca alarak destek verdikleri
için Ticaret Odası Başkanı Yılmaz GÜRAL ve ekibine teşekkür
eden Başkan ŞAHİN, Yılmaz GÜRAL ile birlikte Her şey
Menemen için, her şey Menemen spor için diye birlik ve
beraberlik mesajı verdiler.
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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FOÇA KAYMAKAMI SAYIN ALİ ÇETİN ODAMIZA ZİYARET.
Foça Kaymakamı sayın Ali ÇETİN ve Foça Ak Parti İlçe Başkanı
Kadir ÖZGİRGİN, Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Güral, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali
AKBARLAK ve Meclis Muhasip Üye Coşkun YILDIZ tarafından
karşılandılar. Ziyarette Menemen ekonomisi ve Odamız
faaliyetlerini ve Foça ilçemizin ekonomik ve turizm konularında
değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.
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AKAN GLOBAL LOLİSTİK’TEN ODAMIZA ZİYARET.
Gümrük Müşaviri Asım TERTEMİZ ve Bülent ARIKAN,
Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz
GÜRAL’ı makamında ziyaret etti.
Akan Global Lojistik Limited Şirketi çalışmaları hakkında
bilgi veren Asım Tertemiz firmalarının köklü biri geçmişe sahip
olduklarını ve tecrübelerinin bu geçmişe dayandığını dile getirerek
firmalarının güven, kalite, yasallık, gelişim, şeffaflık ve gizlilik
değerlerine sahip olduğunu, çalışmalarının gümrük müşavirliği,
lojistik, projeler, ekonomi bakanlığı destekleri, dağıtım hizmetleri,
antrepo hizmetleri, sigorta ve teşvik uygulamaları hizmetlerini
kaliteli bir şekilde verdiklerini ifade ettiler. Konu hakkında Akan
Global’in çalışmalarını tebrik eden Güral üyelerimiz adına
yapılacak her çalışmanın önemine değinerek ihracat ve ithalat
yapacak üyelerimize sizler gibi tecrübe sahibi, itibar sahibi ve
çalışmalarını titizlikle yürüten bir firmayla çalışmaları bizleri ’de
memnun edeceklerini ifade ettiler.
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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''TARIM VE ÇEVRE PANELİ'' MENEMEN TİCARET
ODASINDA YAPILDI.

Gediz Nehri’nin kirliliğinin en büyük kaynağını oluşturan
sanayi ve bilinçsiz ilaçlamada kullanılan boş ilaç
kutularının, sulama sularına ve toprağa verdiği hatta insan
sağlığına verdiği zararın ele alındığı “Tarım ve Çevre”
konulu panel ile Menemen Ticaret Odası Konferans
Salonunda düzenlendi.

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Menemen
Ziraat Odası Başkanlığı ve Menemen Ticaret Odası
Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen panel; Kent
Konseyleri, Odalar, Sivil Toplum Kuruşları, ilgili kurumlar,
Muhtarlıklar ve Çiftçiler ve çevreye duyarlı vatandaşların
katılımı ile gerçekleşti.
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Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl’ün açılış
konuşmasıyla başlayan panelde Prof. Dr. Necip Tosun,
Prof. Dr. Şerafettin Aşık, Yrd.Dç.Dr. Hakan Çakıcı, Dr.
Fatih Kılıç ve Dr. Zerrin Kılıç katılımcıları tarım ve
çevrenin sağlığa etkileri konusunda aydınlatırken; İzmir
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Musa
Bakan’da konuşmalarıyla panele katkı sağladılar.
Sunumlar sonrası çözüm önerisi adına söz alan
katılımcıların konuşmaları ve soru-cevaplar ile son buldu.
www.menemento.org.tr

twitter.com/menemento1
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Menemen El Ele Derneğinden Başkan Güral’a
Ziyaret.
Menemen El Ele Derneğinde mevcut görevini yürüten ve
yeniden seçilen Canan BEDÜK ve yeni Yönetim Kurulu
Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Güral’ı
makamında ziyaret ettiler.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan
GÜRAL, öncelikle yeni görevlerinde Başkan Canan
Hanım ve ekibine başarılar dileyerek, engellilik sosyal
boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm
bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engeli
vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden, normal
hayat standardını temin etmek ancak toplumsal
duyarlılıkla mümkündür. Bu vesile ile engellilerin
önündeki tüm engellerin kalkması ve mutlu bir yaşam
seviyesine kavuşmalarını dilerim dediler.
Başkan Canan BEDÜK’de Menemen Ticaret Odamızın
kapılarının bize her zaman açık olduklarını, Başkan
GÜRAL ve ekibinin her zaman yanlarında duran büyük
bir destek olarak gördüklerini ifade ederek, engelli
vatandaşlarımızın yaşadığı ve karşılaştığı sorunlar
hakkında Başkan GÜRAL’a bilgi verdiler.
facebook.com/menemen.ticaretodasi

www.menemento.org.tr

twitter.com/menemento1

Tarih: 30.11.2017

MTO
E- BÜLTEN

Sayı: 2017-11

Ertuğrul Cad. No:15 35660 Menemen/İZMİR
Tel : 0(232) 832 1021 Fax : 0(232) 832 1634

107 NOLU MENEMEN PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ'NDEN
BAŞKAN'A ZİYARET
Sınırlı Sorumlu 107 Nolu Menemen Pamuk Tarım Satış Kooperatifi
ve İlçe Odalar dönem Başkanı Mehmet SARI ve Genel Sekreter
Funda GENÇ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL’ı
makamında ziyaret ettiler, bu ayki meslek Odaları Başkanlık
sekretaryasını Yürüten 107 Nolu Menemen Pamuk Tarım Satış
Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarı yapılan çalışmalar hakkında ve
Kooperatif çalışmaları hakkında Başkan Güral’a bilgi verdiler.

Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz GÜRAL Menemen'de çok
güzel bir birlik oluşturduklarını belirterek "Menemen'de meslek
odaları olarak her ay olağan toplantılarımızı fikir alışverişi açısından
gerçekleştiriyor ve gündemimizde olan konuları ele alıyoruz.
Bununla birlikte 2 ay da bir dönem başkanlığı görevini meslek
kuruluşlarımız hem sekretaryasını hem’de yapılacak ortak
çalışmaları takip etmesi açısından görevlendiriliyor. Bu dönem
başkanımız Mehmet Sarı kardeşimizle çalışmaktan büyük onur
duyuyorum inşallah görevi süresince iyi işler yapacağına
inanıyorum dedi.
facebook.com/menemen.ticaretodasi

www.menemento.org.tr

twitter.com/menemento1

Tarih: 30.11.2017

MTO
E- BÜLTEN

Sayı: 2017-11

Ertuğrul Cad. No:15 35660 Menemen/İZMİR
Tel : 0(232) 832 1021 Fax : 0(232) 832 1634

Menemen Ticaret Odasında ve ‘4.0 Sanayi Devrimi Semineri ve
Kooperatifçilik ve Tarım Çalıştayı’ düzenlendi.
MTO Meclis Salonunda düzenlenen seminere, MTO yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali AKBARLAK, MTO Meclis Üyesi Coşkun
YILDIZ, MTO Genel Sekreteri Gönül Orun, Menemen Ziraat Odası Başkanı A. Metin KARAGÖL ve Meclis Başkanı Veli KAN, Menemen 107 Nolu Pamuk Koop. Başkanı Mehmet SARI,
MTO üyeleri ve Kooperatif üyeleri, yetkilileri ve meslek erbapları katıldı.
Ziraat Yüksek Mühendisi Ali BAKMAZ, sunum olarak MTO üyelerine ve katılımcılara bilgiler verdi. Eğitim seminerinde Yeni sanayi devrimi olarak kabul gören Endüstri 4.0’ı mercek altına
alındı, bu dönüşümün işletmeler için yaratacağı fırsatlar ve tehditler, ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal istikrar, kalıcı değer ve iş güvenliği, daha fazla verimlilik ve yüksek yaşam
standartları, kalite ve esnekliği arttırmak için sistemlere entegre edilecek, olası verim durumlarını anal izleyerek rekabet ortamında avantajlarının alındığı seminerinin ardından Ali BAKMAZ
tarafından, Kooperatifçilik ve Tarım Çalıştayı düzenlendi
Çalıştay’da, Menemen kooperatifçiliğinin güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. Çalıştayda Türkiye’nin kooperatifçilik konusunda güçlü bir alt yapısı olması ve köklü bir deneyime sahip
olmasının güçlün yanlarından olduğuna vurgu yapılırken, kooperatiflerin az üyeli ve küçük bir yapıya sahip olmalarının da zayıf yan olduğu belirtildi. Zayıf yanlara ayrıca ortak iş yapma
kültürünün eksikliği, kişilerin birbirine güven duymaması gibi yanlar da eklendi.
Son yıllarda ab ve diğer uluslararası kuruluşların kooperatifler yolu ile kalkınma modeline duydukları ilginin artarak devam etmesi ve proje bazında kaynak sağlaması, uluslararası alanda
birim kooperatifler arasında iş birliğinin artması, toplumun eğitim düzeyinin yükselmesinin “bilinçli ve sağlıklı” kooperatifleşmeye kazandıracağı ivme, üretim, haberleşme ve bilişim
teknolojilerinin giderek gelişmesi de fırsatlar olarak sıralandı.
Tehditler sıralanırken de kooperatiflere yönelik devlet desteklerinin giderek azalması, ilgili Bakanlıklar dışında kalan kamu kurumlarında kooperatifçiliğin gelişimi ile ilgili yapılan
çalışmaların yetersizliği öne çıktı.
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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BODRUM TİCARET ODASI ZİYARETİ
25 Kasım Cumartesi günü Menemen Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL, Yönetim
Kurlu Başkan Vekili Güven ÖZGÜVEN, Yönetim Kurlu
Başkan Vekili Mehmet Ali AKBARLAK, Yönetim
Kurulu Üyesi Hüseyin YONTUCU, Meclis Kâtip Üyesi
Coşkun YILDIZ ve Meclis Üyeleri Muharrem FİLİZ,
Aziz CİVAN, Önder ZORBA ile beraberlerindeki heyet
Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan ERSAN ve
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar KOCADON'U
makamlarında ziyaret etti.

MTO
E- BÜLTEN

Sayı: 2017-11

Ertuğrul Cad. No:15 35660 Menemen/İZMİR
Tel : 0(232) 832 1021 Fax : 0(232) 832 1634

Menemen Ticaret Odası heyetine Yeni Hizmet binamızı
gezdiren ve Bodrum'un ticari yapısını anlatan BODTO
Başkanı Mahmut Serdar KOCADON Oda ve Borsaların
birlik beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati
çekerek, “Menemen Ticaret Odamız bizi ziyaretleriyle
çok mutlu ettiler. Yeni binamızla bir getirdiğimiz
yenilikleri ve projelerimizi kendileriyle konuşma fırsatı
bulduk. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL ve
beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”
dedi.
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Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium'da düzenlenen “Ankara’nın En’leri Ödül Törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz Güral
ATO’nun davetlisi olarak katıldı.
Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni"nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direk sonuç almaya yönelik desteğine teşekkür ederken, bu sayede 2017
yılında istihdam, finansman ve yerli otoda 3 önemli adım atıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni”nde bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, toplantının Ankara iş dünyası için gurur günü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyasından yetişmiş birisi
olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle, derdimizi, sıkıntımızı kendisiyle kolayca paylaşıyoruz. Desteğini her zaman hissediyoruz.
Bizlerin hissiyatına tercüman oluyor, anında çözüm üretiyor. Kendisi aynı zamanda yeşil sahalardan geldiğinden, şunu rahatça söyleyebilirim diye
düşünüyorum. Topu orta sahada çevirmiyor. Yan pas, geri pas, zaman kaybetmiyor. Direk kaleyi, yani sonuç almayı düşünüyor. İşte bu sayede,
sadece 2017 yılında, 3 önemli adımı, birlikte atmamızı sağladı” dedi.
facebook.com/menemen.ticaretodasi

www.menemento.org.tr

twitter.com/menemento1

Tarih: 30.11.2017

MTO
E- BÜLTEN

Sayı: 2017-11

Kızılay’dan MTO’ya Ziyaret
Türkiye Kızılay Derneği Menemen Şube Yönetimi, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral’ı
ziyaret etti.
Kızılay Derneği Menemen Şube Başkanı Rahmi Arslan, beraberindeki heyet ile birlikte MTO Başkanı Yılmaz Güral’ı ziyaret etti. Ziyarete konuşan Arslan, “İlimizin kan ihtiyacını
gönüllü ve düzenli bağışçılarımızdan temin etmek üzere her yıl çok yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Kan başka bir şekilde üretilemeyen ve hayati öneme sahip yaşam
kaynağımızdır. Menemen’in kan ihtiyacını, vatandaşlarımız tarafından gönüllü olarak kan merkezimize yapılan kan bağışları ve bunun dışında kan merkezimiz ile birlikte
yürüttüğümüz toplu kan bağışı organizasyonları ile temin etmeye çalışmaktayız. Bu anlamda il çapında yürüttüğümüz işyerleri, fabrikalar, kamu kurum ve kuruluşlar, okullar,
emniyet güçlerimiz, askeriyemiz ve üniversitemize yönelik toplu kan bağış organizasyonları kan temini konusunda bizim için çok önemlidir. Bu tip kan bağış kampanyalarımızda
farkındalık oluşturacak organizasyonlar, tanıtıcı ve hatırlatıcı promosyon ürünlerinin vatandaşlarımıza sunulması ve hediye edilmesi, toplu kan bağışı kampanyalarımızın daha
etkili ve verimli olmasına imkan sağlamakta, geleneksel hale dönüşmesi adına vatandaşlarımızı teşvik edici olmaktadır. Bu noktada, aralık ayında Menemen Ticaret Odamızla,
yürütmekte olacağımız toplu kan bağışı kampanyamıza MTO üyelerimizi ve tüm halkımızı bekliyoruz, MTO Başkanımıza ve gıyabında MTO’nun tüm üyelerine teşekkür ediyoruz”
diye konuştu.
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren MTO Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ise “Kanın fabrikası yok. Herkes kan verse bu böyle desteklere ihtiyaç olmaz. Kan insanlarla
birlikte olduğu için desteğin önemi artmaktadır. Kan vermek için de tabii ki kendisi isteyerek vermesi gerekir. Gönüllülük esasına göre kan bağışında bulunması gerekiyor. Kızılay
Derneğimizle yaptığımız ikili görüşmelerimizde Bizlerden de destek istediler. Biz de böyle bir kan bağışı kampanyasına, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda büyük çapta yapılacak
olan kan bağışı kampanyalarına destek vereceğimizi bildirdik. 26 Aralık’ta yapılacak olan kan kampanyasına tüm üyelerimiz ve halkımızı beklediklerini belirttiler.
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'inci yıldönümü.
Yılmaz GÜRAL büyük önderi saygı, şükran ve özlemle andılar.
"Hedef, Atatürk'ün Öngördüğü Muassır Medeniyet Seviyesini Geçmektir"
Başkan Güral mesajında, Atatürk'ün öncülüğünde hayata geçirilen inkılap ve reformların, demokratik, hür ve müreffeh Türkiye'nin temellerini atarak
büyük bir modernleşme sürecini başlattığını belirtti.
Cumhuriyet'in kuruluşuyla belirlenen ideallere ulaşma bağlamında temel hedefimiz, ülkemizin Atatürk'ün öngördüğü muassır medeniyetler seviyesini
geçmesini sağlamaktır. Bu hedefe doğru yürürken, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde gelişmesi, büyümesi, modernleşme sürecinin devam etmesi
elzemdir.
10 Kasım, Türk milleti için büyük bir kurtarıcısını anma günü olduğu kadar sahip olduklarının değerini bilerek cumhuriyetin erdemlerine sadakatini ve
Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Cumhuriyetin İdeali Milleti Vatandaşlık Temelinde Birleştirmek.
Cumhuriyetin en büyük idealinin, "İnancı, etnik kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun milletin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmek
olduğunu vurguladı.
Büyük bir öz güvenle bir kez daha diyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'büyük eserim' dediği, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti altında, milletimiz birlik içinde özgür ve müreffeh olarak ilelebet yaşayacaktır, dedi.
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Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz GÜRAL, 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
GÜRAL mesajında, Öğretmenlik mesleğinin dünyanın en
kutsal mesleğidir. Toplumumuzu inşa eden mimarlarımız
öğretmenlerimizdir. Öğretmenlik mesleğin onurunu ve
saygınlığını hiçbir zaman yitirmemiştir. Çocuklarımız ve
gençlerimizin geleceğe hazırlanması bakımından kutsal ve
onurlu bir görevi yürüten öğretmenlerimiz, toplumumuzun da
yol göstericisidir. Öğretmenliğin yüzyıllar boyunca kutsal
sayılmış ulvi bir meslek olduğunu ve bu mesleğin sevgi,
şefkat, sabır ve emek gerektirdiğini, bir ulusun çağdaş ülkeler
düzeyine erişebilmesinin, eğitim ve öğretimin kaliteli ve
bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkün olduğunu.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkemizin gelişmesi için seferber
olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun yaktığı
ışığı yeni nesillere taşıyan, geleceğin teminatı olan çocukları
ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için ülkemizin her
köşesinde fedakarlık göstererek görev yapan tüm
öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum"
dediler
facebook.com/menemen.ticaretodasi

www.menemento.org.tr

twitter.com/menemento1

