
  Bergama Ticaret Odası Yönem Kurulu Başkanı 
Fikret Ürper , Yönem kurulu ve meclis üyelerinin Ege 
Serbest Bolgesi A.Ş 'ye yapkları ziyaree Ceo Dr. 
Faruk Güler ve Ceo Danışmanı Mehmet Pulak ile 
görüşüldü.
    Görüşmede ESBAŞ' ın Serbest Sanayi Bölgesinin 
bünyesinde bulunan kuruluşlara sağladığı yararlardan 
ve aynı zamanda ülke ekonomisine gerdiği faydalar-
dan bahseden Güler “Her gün yüzlerce kişi iş için mü-
racaat ediyor. Buradaki şirketler ishdam anlamında 
büyük fayda sağlıyor, dedi. Bölgede faaliyet gösteren 
toplam 174 firmadan 76'sinin yabanci sermayeli 
yyarım 96 'sinin yerli sermayeli yarım olduğu, 530 
ESBAŞ çalışanı ile 21.000 kişiye ishdam sağlandığı, 
toplam yarım ve caret hacimleri hakkında bilgiler 
verdi. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper 
Bergama’da da kurulacak olan Serbest Sanayi bölgesi-
nin ishdam anlamında büyük yarar gereceğini te-
menni e klerini belir . İzmir ve İstanbul arasında 
yapılan yeni yolun bölgeyi canlandıracağı ve Bergama 
için en büyük avantaj olduğunu belirten Ürper “ Ken-
disi ve ailesi için iyi yaşam şartları isteyen yöneci 
kadronun Bergama’yı tercih etmesi sağlanacak “ dedi. 
Amaçlarının Bergama’ya daha iyi hizmet etmek 
olduğunu ve yaklaşık 4 sene içerisinde hayata 
geçecek olan Serbest Bölge yarımlarının doğru 
yönelmesi gerekğini belir . Biz bölgemizi planlı ve 
kaliteli bir şekilde büyütmek isyoruz diyen Ürper bu 
süreçte hem bölgeye olacak göçün kontrol edilip 
bölgemizdeki işgücünün vasifli hale gerilmesi ve 
bolgemiz insaninin is sahibi olmasini daha sonra ger-
ekli olan ıs gücü için gerçekleşecek göçün de vasıflı ıs 
gücü göçü olmasını sağlayarak bölgemizin ıs gücünü , 
ekonomisini , sosyal yapısını ve kültürününü olumlu 
yönde gelişrmeliyiz dedi.

MESLEKİ YETERLİK SERTİFİKALARI VERİLDİ

"BİZ BÖLGEMİZİN PLANLI VE KALİTELİ 
BİR ŞEKİLDE BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ"

YENİ DÖNEM AKADEM İK
DANIŞM AN DR. ÖĞT. ÜYESİ ELİF TUNALI ÇALIŞKAN

İLE TANIŞM A TOPLANTISI

SAYGI VE ÖZLEM LE ANIYORUZ

  Bergama Ticaret Odası Yönem Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Yönem Kurulu Üyeleri Tahir Erdoğan, Ali Sarıl, 
Ertuğ Canoğlu, Hakan Karcı , Meclis Üyesi Azam Ziya Güç ve Genel Sekreter Gülay Koç’un kalım sağladığı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) gerçekleşrdiği Reel Sektör ve Finans Sek-
törü Diyalog Güçlendirme Toplansı İzmir’de yapıldı.
Swissotel’de gerçekleşen diyalog güçlendirme toplansında reel sektörün ve bankacılık sektörünün temsilcileri 
bir araya geldi. Her iki sektöründe birbirine olan bağının vurgulandığı toplanda, bir sektörde oluşacak zayıflığın 
diğerine de etki edeceğinin al çizildi.

  TOBB Oda/Borsalar Akademik danışman tanışma toplansı kapsamında yeni dönemde EBSO, Menemen, 
Aliağa, Bergama, Torbalı Ticaret Odaları ve İzmir Ticaret Borsası’na danışmanlık yapacak olan Dr.Öğr. Üyesi Elif 
Tunalı Çalışkan ile yemekte bir araya gelindi.
BERTO adına Yönem Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve Genel Sekreter Gülay Koç’un kaldığı yemekte izlenecek yol 
haritaları ile ilgili isşarelerde bulunuldu.

  80 yıl önce ölümsüzlüğe uzanan 57 yıllık bir ömür; herşeyini Türk Millene adayan, çağları aşan eşsiz komutan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk rahat uyu. Demokrak, Laik bir Hukuk Devle olan Türkiye Cumhuriye senin 
gösterdiğin yolda sonsuza kadar yaşayacakr.

  CHP Bergama Belediye Başkanı aday adaylari Salih Özçiçi ve  Akın Yasa odamizı ziyaret e .  Yönem Kurulu 
Başkanı Fikret Ürper ve Belediye Başkan aday adayları arasında gerçekleşen görüşmelerde Bakırçay yöresinin 
sahip olduğu ekonomik potansiyel, Organize Sanayi Bölgesinde oluşan yenilenebilir enerji kümelenmesi, tarım 
ve tarıma dayalı katma değer oluşturan sektörler domates, çam sğı, madenler ve kültür turizmi açısından var 
olan birikim hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bolgemizin gelişrilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. 
Urper aday adaylarina başarı dileklerini ile .

REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜ DİYALOG 
GÜÇLENDİRME TOPLANTISI İZMİR'DE YAPILDI

CHP ADAY ADAYLARINDAN BERTO’YA ZİYARET

  2. El Motorlu Kara Tasitlarininin Ticare Hakkında 
Yönetmelik gereği Mesleki Yeterlik Belgesine sahip 
olmak için odamizda yapılan sınava girerek başarılı 
olan adaylara serfikaları Yonem Kurulu Baskani 
Fikret Ürper tarafindan verildi. Ürper Mesleki Yeter-
lilik Kurumu (MYK) tarandan yapılan inceleme, de-
nem ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterli-
likleliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini 
yürütmek için gerekli şartları taşıyan MEYBEM A.Ş 
tarandan yapılan sınav ile çalışanların yapkları 
meslekte yetkin ve yeterli olduklarını gösteren 
yeterlik belgeesini almaya hak kazananları tebrik 
ederek işlerinde başarı ve bol kazanç dileklerini 
ile .


