APORT TRAVEL FİRMASI ODAMIZI ZİYARET ETTİ.
Aport Travel turizm sektöründe faaliyet gösteren ve yurt içi, yurt
dışı programlarında gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiren firma
ortakları Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz GÜRAL’ı ve
Genel Sekreter Gönül ORUN’u ziyaret etti. Ziyarette Menemen
Ticaret Odası üyelerinin gerçekleştireceği yurt içi ve yurt dışı
programlarında gerekli yardım ve kolaylıkları sağlayacağı dile
getirildi.
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MENEMEN TİCARET ODASINDA FİNDEKS TANITILDI..
Menemen Ticaret Odası ve Denizbank Menemen Şubesi işbirliğinde düzenlenen Findeks Sunumu odamız
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş kuruluşu olan FİNDEKS’in katkıları ve
işletmelere sağladığı faydalar anlatıldı. Toplantıya konuşmacı olarak KKB Müdürü Serkan Oyan katılım
sağlarken, Menemen Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL, Yönetim Kurulu
Başkan Yard. Mehmet Ali AKBARLAK, Denizbank Menemen Şube Müdürü Ünal Boztürk ve Menemende
bulunan ilçe oda başkanları katılım gösterdi.
Findeks’i tanıtan KKB Müdürü Serkan Oyan “ Findeks, Türk finans kurumlarından aldığı bilgileri derleyen
kurum konumundadır. Bu bilgilerin derlenmesi sırasında Türkiye'deki tüm finans kurumlarının
değerlendirme kriterleri göz önüne alındığı gibi dünyadaki benzer kurumlarla da yöntem geliştirilmesi
konusunda işbirliği yapılmaktadır.” Birçok kurumsal firmanın finansal hizmet alanında faal olarak
kullandığı dile getirilen toplantıda, risk raporu, karekodlu çek uygulaması, kredi notu vb birçok konu
örnekler ile katılımcılara aktarıldı.
Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz GÜRAL, başta Findeks hakkında bilgileri detaylı bir şekilde
aktarmasından dolayı Serkan Oyan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek firmalarında bu
çalışmanın uygulanmasının katkı sağlayacağı görüşünü dile getirdi.
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EXPOMEN AVCILIK VE DOĞA SPORLARI FUARI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Elit Fuarcılık tarafından Menemen Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EXPOMEN
Avcılık ve Doğa Sporları Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Menemen Ticaret Odası
Başkanı Yılmaz GÜRAL, Menemende bulunan diğer ilçe ve meslek oda başkanları, Fuar
Yöneticileri ve Basın mensupları katılım sağladı. Menemen’de ikinci bir fuar organizasyonu
gerçekleştirileceğinin önemine dikkat çekilerek, Menemende tüm kurum ve kuruluşların
sahiplenmesi gerektiğinin önemine vurgu yapıldı. Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz
GÜRAL “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen yurtiçi fuar
programlarına Menemen Ticaret Odası olarak Menemen ekonomisine, ticaretine ve
sosyalliğine katkı sağlayacağı düşüncesiyle olumlu görüşlerimizi sunduk. Bu ve benzeri
faaliyetlerin devamlılık arz etmesi büyüyerek artması ilçemize çok büyük katkıları olacağına
eminim” dedi.
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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İzmir Ticaret Borsası Kuru Üzüm ve Kuru İncir İlk Ürün Töreni
Tarımsal üretimin teşvik edilmesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası
tarafından düzenlenen geleneksel ilk ürün törenleri kapsamında,
2017/2018 sezonu ilk ürün çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ödül
töreni gerçekleştirildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ak Parti
Milletvekili Necip Kalkan, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral
ve birçok misafirin katılım sağladığı törende sembolik açık artırma ile ilk
ürünlerin satışı ve ilk ürünleri İzmir Ticaret Borsasına getiren üreticilere
ödül takdimi yapıldı.
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Yılmaz GÜRAL Malazgirt 1071 Anma Programı'na katıldı
Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Anadolu'nun
Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katıldı.
1071 Malazgirt Anıtı’nın bulunduğu alanda düzenlenen programda halka hitap eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Gönlü bizimle beraber olan dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime Malazgirt’ten sevgilerimi,
saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın 946 yıl önce bir cuma günü Malazgirt’te kazandığı zaferle Anadolu'yu
ebedi yurt yapacak adımı attığını belirten Erdoğan, "Bir elinde al bayrağı, diğer elinde
yeşil sancağıyla Anadolu'ya Malazgirt’ten girip Avrupa'nın ortalarına kadar şanla şerefle
zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz" dedi.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Okçular Vakfı tarafından
hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Sanatçı Arslanbek Sultanbekov aralarında Dombıra'nın da
bulunduğu eserlerini seslendirdi
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İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİNE REKTÖR ATAMASI
GERÇEKLEŞTİ..
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130
uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13
üncü maddeleri uyarınca, yeni kurulan İzmir
Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr.
Mustafa BERKTAŞ'ı atamıştır. Menemen Ticaret
Odası Başkanı Yılmaz GÜRAL, İzmir'e hayırlı
olmasını dileyerek, "Bir süredir beklediğimiz
atamanın gerçekleşmesinden dolayı oldukça
mutluyuz. Rektör atamasının gerekliliğini her
platformda, her toplantımızda dile getirdik ve
sonuca ulaştık. Umuyorum ki İzmir'imizin yeni
üniversitesi ile çok daha güzel çalışmalar
gerçekleştireceğiz" diyerek emeği geçen herkese
teşekkürlerini iletti..
facebook.com/menemen.ticaretodasi
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Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz GÜRAL 30
Ağustos Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık
Meydan Muharebesi vesilesiyle bir mesaj yayınladı:
26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle
sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi aziz milletimizin
gücünün ortaya koyulması bakımından büyük anlam ifade
etmektedir. Tarih boyunca şerefiyle yaşayan milletimiz, varlığını
muhafaza etmek için bütün mazlum milletlere örnek olacak büyük
bir mücadeleye imza atmıştır. Bugün ki birlik ve beraberliğimize
zemin hazırlamış zaferimiz, aynı duygu ve düşünceler ile bizleri
bugüne taşımıştır.
Özellikle Kahraman Türk ordusunun kazandığı bu emsalsiz zafer,
yüce milletimizin gerek duyulduğunda vatanının ve milli birliğinin
düşmanları ile savaşmak için neleri göze alabileceğinin ve
bağımsızlık aşkının milletimize neler yaptırabileceğinin en nadide
örneğidir. Esaretin reddi, boyunduruğun def'i, devlet ve milletin
bekası için milli birlik ve beraberliğin lüzumu, 30 Ağustos'un temel
faziletlerini teşkil etmektedir. Bizler bu zaferin kazanılmasıyla iftihar
ederken, bugünlerde milletimizin birliğini, toprağımızın bütünlüğünü
bozmaya çalışan bölücü hainlere ve teröristlere karşı yine aynı milli
duygularımızla hep birlikte el ele, omuz omuza vermek ve dik
durmak durumundayız.
30 Ağustos Zaferi vesilesiyle, Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak
üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30
Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.
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Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan
Menemen Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Güral, Kurban Bayramı’nın ülkemize,
İslam alemine ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk
getirmesi temennisinde bulundu:
Birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyaç duyduğumuz şu
günlerde Türkiye'nin, büyük bir özgüvenle, yarınlarına
umutla baktığına inanıyor, önümüzdeki süreçte başta
demokrasi ve ekonominin birbirini tamamlayan bir
anlayışla ilerlemesini temenni ediyorum.
Bizlerde bu çerçevede gündelik hayatın yoğun
koşuşturması içinde en yakınlarına bile zaman
ayırmakta zorlanırken bir nebze olsun durup
düşünmesine, akrabalık ve komşuluk bağlarını
kuvvetlendirmesine vesile olarak görmeliyiz.
Bu duygu ve düşünceler ile Mübarek Kurban
Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve
beraberliğimizin, kardeşlik ve dostluğumuzun barış
içinde devam etmesi ve tüm yurttaşlarımızın
yakınlarıyla birlikte, huzur içinde güzel bir bayram
geçirmesi temennisiyle nice bayramlar diliyorum.
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İŞ İLANI!!!
Köfteci Yusuf Novada AVM Şubesinde
yetiştirilmek üzere;
1- Izgara,
2- Komi,
3- Hazırlık Bölümü,
4- Bulaşıkçı,
5- Temizlik işleri,
6- Kasiyer
alanlarında 18-45 yaşları arasında
bay/bayan personel alımı yapılacaktır.
Başvuru için +90 535 491 5650 telefon
numarası ile irtibata geçebilir veya
YILDIRIM MH. İZMİR ÇANAKKALE
ASFALTI CD adresinde yer alan
Köfteci Yusuf Novada AVM şubesine
şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.
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