Tarih: 29.12.2017

MTO
E- BÜLTEN

Sayı: 2017-12

Menemen Kızılay Derneği ve Menemen Ticaret Odası ortaklaşa
kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kan bağışı kampanyası oda başkanlarından ve oda üyeleri tarafından
ilgi gördü.
10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kan bağışı
kampanyasında Menemen Ticaret Odası Hizmet binası katında,
İzmir Kızılay Kan Merkezinden oluşan uzman ekip nezaretinde
sağlıklı bir şekilde kan alımı yapıldı. Kan bağışı kampanyası sırasında
Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral tarafından yapılan
açıklamada, kanın herhangi bir şekilde üretilen bir şey olmadığını
vurgulayarak, “Kan, insan vücudunun olmazsa olmazıdır, Kan her
zaman lazım olan bir ihtiyaçtır, kan ver hayat kurtar’ mantığıyla
hareket ederek kan bağışı düzenleme konusunda karar aldık.
Kampanyamıza katkılarından dolayı Menemen Sanatkarlar Odası
Başkanı Can Kahvecioğlu, Menemen 107 Nolu Pamuk Koop. Başkanı
Mehmet Sarı, Sağ Sahil Sulama ve Ziraat Odası Meclis Başkanımız
Veli Kan’a ve Oda Üyelerimize. Kan bağışı kampanyamıza destek
olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
facebook.com/menemen.ticaretodasi

www.menemento.org.tr

twitter.com/menemento1
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Milli Eğitim Bakanlığının "Okullar Hayat Olsun" projesi ile Menemen
ilçesindeki okullarda kütüphaneler değişiyor ve zenginleşiyor.
Bu kapsamda Şehit Er Serdar Amak İlkokulunda kurulan estetik ve ergonomik
tasarımıyla öğrencilerin okullarda bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme
etkinliklerine imkan veren sosyal etkinlik alanı olan Z-Kütüphanenin açılışı,
Menemen Kaymakamı Gülhisan Yiğit, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz
Güral, Menemen Ticaret Odası Genel Sekreteri Gönül orun ve Menemen İlçe Milli
Eğitim Müdürü ’Aydın Yüzbaşıoğlu’nun katıldığı programda, Menemen
Kaymakamı Gülhisan Yiğit, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral’ ın
Açılış kurdelesini kesmesiyle, açıldı.
Başkan Güral okula hayırlı olmasını dileyerek, okulumuzun daha öncede gerekli
ihtiyaçlarınıda yönetim Kurulu arkadaşlarımızla görüşerek gidermiş olup, okulun
boya ve diğer tamirat işleri Odamız tarafından giderilmiştir
"Temennimiz, diğer okulların da Z-Kütüphanelere bir an önce kavuşmasıdır.
Bilgiye ulaşmanın çok önemli olduğu bu çağda, bilgiye ulaşmanın yolları da çok
önemlidir. İnşallah bu Z-Kütüphanelerimiz sayesinde çocuklarımız çok kısa süre
içerisinde bilgiye ulaşabilecekler" dedi.
Başkan Güral’a Menemen kaymakamı Gülihsan Yiğit tarafından Şehit Er Serdar
Amak İlkokuluna yapılan çalışmalar için bir plaket taktim edildi.
Yapılan açılışın ardından Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit ve Menemen
Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın
Yüzbaşıoğlu, okul müdürleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını
dinlemesinin ardından program son buldu.
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA OCAK 2017’DEN BU YANA İSTİHDAMLARINI EN FAZLA ARTIRAN İLLER, SEKTÖRLER VE
FİRMALAR CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ÖDÜLLERİNİ ALDILAR.
TOBB’un davetlisi olarak katılan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akbarlak, Meclis Başkanımız Ali
Azgının da katıldığı Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya
devam ettiklerini belirterek, "İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz." dedi.
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile TOBB tarafından düzenlenen "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni"ne katıldı. Konuşmasına, kalp krizi nedeniyle vefat
eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet dileyerek başlaşan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi
yüksek koyduktan sonra kendilerine düşenin de çalışmak olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür hep birlikte, bir yıl
boyunca büyük bir gayret gösterdik. Bu salonda iş dünyasının tüm paydaşları var. Allah emeğimizi zayi etmedi, bereketini de verdi. Böylece
istihdamda tarihi bir başarı ortaya çıktı." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak istihdam konusunda "Bu iş olur" sloganıyla ulusal bir kampanya başlattıklarını hatırlatarak, bu seferberliğin milyonlarca
insana iş ve aş sağladığını bildirdi.
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
MTO Başkanı Güral, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:” Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride
bıraktık. Her gelen yeni yıl, hem hüznü barındırır içinde, hem umudu. 2017 yılı başta ülkemiz olmak üzere dünya için pek
iyi geçmese de, biliyor ve inanıyoruz ki her yeni yıl, umut yelkenlerin açıldığı yeni bir başlangıçtır. Türkiye'nin zor bir yılı
geride bıraktığını, 2017'nın, sonuçları ekonomiyi doğrudan etkileyen sıkıntılı gündemlerle geçtiğine dikkat çekti. Yalnızca
Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük değişimler yaşandığın ifade eden GÜRAL, mesajında şunları kaydetti: "Barışın,
kardeşliğin, birlikte hareket etmenin önemi daha da çok hissedildi. Bu dönemde ülke ve millet olarak bizi hedeflerimizden
uzaklaştırmak için mücadele edenler de oldu. Kimi zaman içimizdeki hainler, kimi zaman yurt dışındaki hasımlar, büyük
bir Türkiye'nin inşa ediliyor olmasından, bölgesinde ve dünyada öncü bir Türkiye'nin yükseliyor olmasından rahatsız oldu.
Önümüzdeki süreçte de olacaktır. Ancak biz dik duruşumuzu bugün olduğu gibi yarın da devam ettireceğiz. Birlikteliğimizi
bozmayacağız. Huzurumuzu ve kardeşliğimizi kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz. Ülkemiz, önümüzdeki yıllarda
da demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çalışmalarını yeni başarılarla taçlandırmaya, sadece kendi sınırları
içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada bir istikrar merkezi olmaya devam edecektir. Dünyadaki kan, gözyaşı ve şiddet
olaylarının dinmesi, insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, huzur dolu bir dünyaya ulaşmamız en büyük temennimiz. Her
şeyin temelinin insan olduğunu unutmadan, ülkemizin sosyal ve ekonomik zenginliği olmaya devam edeceğiz. 2018
yılının bu anlamda kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum. ‘’Çünkü ticaret sadece huzur
ve güven olduğunda gelişir.’’
Yeni yıl mesajında 2017 yılını değerlendiren ve 2018 yılı beklentileri ile ilgili görüşlerini de ifade eden MTO başkanı,
büyümede, istihdamda ve ihracatta önemli başarılar elde edildiğini, yeni yılda enflasyonun tek haneli rakamlara
indirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. "Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yanında dövizdeki dalgalanmanın
etkisiyle geçen yıl ekonomi olumsuz etkilendi. Ancak iş dünyasının özverili çalışmaları, Kredi Garanti Fonu (KGF)
vasıtasıyla sağlanan ek kaynaklar, vergi indirimleri, ihracattaki artış ile ekonomik büyümede, istihdam da ve ihracatta
önemli başarılar elde edildi. Geçtiğimiz yıl ekonomide olumlu gelişmelere karşın sıkıntılar olduğu da bir gerçek. Yeni yılda
sınırlarımızda yaşanan sorunların sona ermesi, jeopolitik belirsizliklerin azalması ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir.
2018’de ülkemizin orta ve uzun vadede yapacağı reformlarla yoluna devam ediyor olmasını bekliyoruz. Büyüme
rakamlarının yüzde 4’ün altına düşmemesi önemli. Ülkemizin geleceğinden ümitliyiz. Hedeflerimiz var, endişemiz yok.
Hedefimiz ülkemizin ve Menemen’in daha da kalkınarak gelişmiş ülkeler arasında yer almasıdır. Menemen Ticaret Odası
olarak, 2018 yılına hem Menemenimizi hem de üyelerimizi daha iyi noktalara getirecek yeni bir vizyonla giriyoruz.
Menemen iş dünyası olarak ülkemiz ekonomisinin 2018 yılında daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle,
2018’in ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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