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YENİ ÜYELERİMİZ

  Bergama Ticaret Odasında gerçekleşen ziyaree Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan ‘ ı , BERTO 
Yönem Kurulu Başkanı Fikret Ürper makamında ağırladı. Veda mahiyendeki ziyarete BERTO Yönem Kurulu 
Üyeleri de kaldı. 2015 yılından beri ilçemizde görev yapan Bergama Kaymakamı Canatan , yeni görevine İzmir 
Vali Yardımcısı olarak devam edecek. Kaymakam Canatan görev değişikliği dolayısıyla ayrılacağını ifade ederek 
yeni görev yeri İzmir Valiliğine de her zaman beklediğini ve görüşmeye etmek istediğini dile gerdi. Ayrıca 
Yönem Kurulu Başkanı Ürper’e Bergama Ticaret Odası yeni binasında , yeni dönemde başarılar diledi. Ürper , 
CanCanatan’a “Görev süresince ilçemize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinizde 
başarılar diliyorum” dedi.

  Bergama Kozak yaylasında yeşen Çam Fısğının ülkemize ve dünyaya tanılması amacıyla gerçekleşen çe-
kimler, TRT Avaz kanalı programı Kardeş Pazarlar ekibi tarandan yapıldı. Çekimlerde Bergama Ticaret Odası 
Yönem Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve Kozak Bucağı Tarımsal Kalkınma Kooperafi Başkanı Feyzullah Ertan ile 
röportaj yapan program yönetmeni Rıza Sezgin çam sğı ile ilgili bilgiler aldı.
  Kooperaf Başkanı Ertan’ın odasında gerçekleşen ilk görüşmede Çam Fısğının yapısı ve çevresel 
sıkınlardan bahsedilerek neden insanların Kozak Çam Fısğını tercih etmeleri gerekği konuşuldu. Zeyn ve 
badem üremi gibi alanlara da değinilen görüşmede Bergama çiçisinin ürem alanını seçerken nelere dikkat 
e ği irdelendi.Görüşme sonrasında Yönem Kurulu Başkanını Ürper ile röportaj yapan Yönetmen Rıza Sezgin 
çeşitli sorular sordu.
    Çam Fısğı’nın kalitesine ve sadece yöreye değil , çevre bölgelere de katkısı olduğuna değinen Ürper “Son 
dönemde ağaçlarda yaşanan hastalıktan dolayı ürem düştü ancak durumun çözümlenerek üremin yükselm-
esini temenni ediyorum. Çam Fısğının iç piyasaya dağımından çok ihraç edilen bir ürün olması sebebiyle milli 
bir ürünümüzdür diyebiliriz. Bu yüzden Çam Fısğı bizim için çok önemli.“ dedi. 
Yönetmen Sezgin’in ürem geleneksel mi yoksa makine ile mi yapılıyor sorusu üzerine ürem süreçleri ve 
şekilleri hakkında bilgiler veren Ürper , makineleşme ile ürünün daha rantabl koşullarda üreldiğini belir .
ÇamÇam Fısğının kalitesi ile başka ülkelerdeki ürünlerin kaliteleri kıyaslandığında dünyadaki yerimiz nedir sorusu-
na İspanya ,İtalya ve Yunanistan ‘da yapılan üremleri örnek veren Ürper, “ Üretmiş olduğumuz ürünün kaliteli 
olmasından dolayı yüksek fiyat ödemeye hazır olan bir müşteri kitlesi var. Bununla birlikte Bergama Ticaret 
Odasında geçmiş dönemde Çam Fısğı ile ilgili coğrafi işaret tescili alınarak güvenilirlik ar rılmışr. “ dedi
  Son olarak üremin eski seviyelere gelmesiyle bölgedeki ürem amaçlı yarımların artabileceğini belirten 
Ürper “ Üremin artmasıyla , ürünlerin işleneceği fabrika sayısının artması öngörülebilir “ dedi. 
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23. DÖNEM KOSGEB UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

KARDEŞ PAZARLAR EKİBİ İLE 
RÖPORTAJ  GERÇEKLEŞTİRDİK

  Bergama Ticaret Odası Yönem Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve yönem kurulu üyeleri ziyaretlerde bulundu. Bergama 

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mesut Toker'e yeni hizmet binalarının hayırlı olması dilekleri ilelerek ortak projeler ile 

birlikte çalışma temennisi ileldi. Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık ve Bergama İlçe Jandarma 

Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı ‘ya da yapilan ziyaretlerde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

  KOSGEB  ve İŞKUR ile imzalanan protokole isnaden Aralık ayı 23. Dönem KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğimi odamız 

Eğim Salonu’nda gerçekleş. Son başvurusu 5 Aralık 2018 tarihinde olan eğim için yoğun başvuru oldu. Bölge ekonomisi-

nin güçlendirilmesi, büyümesi ve canlandırılması amaçlanan ve dört gün süren eğimlerde girişimci adaylarına, KOSGEB 

Eğitmeni Gizem Alkulaç’ın sunumuyla bir işletmenin kurulum süreci hakkında bilgiler verildi. 14 Aralık 2018’de sona eren 

eğim de girişimciler, KOSGEB desteklerinden faydalanabilecekleri projelerini gerçekleşrmek üzere serfika almaya hak 

kazandı.
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