TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde 1769 proje
arasından tarih alanında "Bora Adanmış Bir Ömür: Muharrem Girgin" projesiyle Bigadiç'te bor
madenlerini keşfederek, Türkiye ve hatta dünya ekonomisine büyük katkılar sağlayan Türkiye borasit
kaşifi "Muharrem Girgin"i ülkemiz insanlarına tanıtabilmek, dinamik ve meraklı gençler
yetiştirebilmek gayesiyle hazırlanan projeyle 8 ilin katıldığı Eskişehir bölgesi 1.si olup Ankara finaline
gitmeye hak kazanan Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Kurt, Okul Müdürü Fuat
Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Sevinç Özden, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız
İsmail Uğur'u ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet neticesinde Balıkesir Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Uğur projeye katılan öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik etti.
Ankara’da ki finallerde de başarılarının devamını dileyen Sn. Uğur, geleceğimiz olan öğrencilerimize
her konuda ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını ve bu gayretlerinde de ısrarcı olacaklarını
ifade etti.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Uğur ve İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı ile imzalanan
protokolle Organize Sanayi Bölgesi’nde İşkur hizmet
noktası kuruldu
Bu sayede Organize Sanayi Bölgesi’nde İşkur’a yer tesisi sağlanarak irtibat bürosu
açıldı.İşkur,sanayicinin iş gücü ihtiyacını karşılamak konusunda başvuruları
değerlendirecek ve destek olacak.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur,sanayi
bölgesi binasında İŞKUR için bir yer tahsis ettiklerini belirterek,açılan hizmet
noktasının işveren sanayicilerin ve iş arayanların memnuniyeti açısından verimli
olmasını dilediklerini ifade ederek İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı’ya teşekkürlerini
iletti.
İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı da,İŞKUR hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına
kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için Organize Sanayi Bölgesi yönetimine
teşekkürlerini bildirerek,açılan yeni hizmet noktasında iş ve meslek danışmanı İŞKUR
çalışanlarının bundan sonra her gün hem iş arayanlara hem de işverenlere hizmet
vereceğini duyurdu.
İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı imzalanan protokol sonrası yaptığı açıklamada :
‘ Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan yeni hizmet noktasında ,iş aramak için gelen
vatandaşların öncelikle kaydını alacağız;kayıtları varsa kayıt güncellemeleri
yapacağız.İş ve meslek danışmanları arkadaşlarımız vatandaşlardan aldığı bilgileri
mevcut İŞKUR sistemine işleyebilecek ve iş arayanların profillerine uygun açık işleri
sorgulayabilecek.İş ve işsizlik sigortası başvurularını alıp,onların takibini
yapabilecek.İşsizlik sigortasının ödeme planlarını sorgulayabilecek.Ayrıca vatandaşlar
OSB’ye açılan yeni hizmet noktasında son dönemde yoğun ilgi gören İŞKUR’un
mesleki eğitim faaliyetleri ve işgücü uyum programlarına başvurabilecek.İş ve meslek
danışmanları Balıkesir OSB’deki işverenlerin taleplerini de alarak,ihtiyacı gidermeye
yönelik çalışmalar yürütecek.Mevcut İŞKUR İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen
bir çok hizmet OSB’de tahsis edilen hizmet noktasında da verilecek.’dedi.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur da,’ Artık
devlet sanayicinin ayağına geldi.Bu işbirliği sayesinde Balıkesir ve Organize Sanayi
için çalışmalarımız daha verimli şekilde devam edecek.’diyerek imzalanan protokolün
Balıkesir için hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

