http://www.milliyet.com.tr/sanayiciler-meslek-liseli-ogrenci-ariyor-balikesir-yerelhaber-2066674/
Sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli ara personel temini için ortaokul öğrencilerini Meslek Liselerinde
okumaya teşvik etmek amacı ile Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize
Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim seferberliği başlatıldı.
Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından "Çocuklarımızı Meslek Liselerine bekliyoruz. Gelecek Organize Sanayi
bölgelerinde" konulu toplantı düzenlendi. Balıkesir Organize Sanayi Müdürü Mesut Eray öğrencileri
Meslek Liselerine teşvik etmek ve bilgilendirmek üzere Balıkesir’deki okulları gezdiklerini belirterek,
"Meslek Liselerinde öğrenciler mezun olduklarında teknisyen unvanı alacaklar, iş yeri açma belgesine
sahip olacaklar, staj yaparken maaş alacaklar ve Üniversiteye girişte ek puan alarak, öğrencilikleri
süresince bireysel sigortalı olarak tedavi hizmetlerinden faydalanabilecekler" dedi.
Toplantıda söz alan Şişe Cam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren de sanayicilerin Meslek Lisesi
mezunu ara elamanlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çalışmaktan hiç bir zaman korkmayınız.
Hayaller bu yaşlarda başlar. Hayal kurunuz. Hayalinizi muhakkak başaracaksınız" dedi.
Meslek Liseleri’nin çok önemli olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ise,
"Öğrenci kardeşlerim okul tercihleriniz çok önemli. Geleceğinizi düşünerek karar verin. Balıkesir’in
ticareti son 10 yılda çok arttı. Organize Sanayi Bölgesinde eğitime önem veriyoruz. Gençlere üç
tavsiyem var. Birincisi hayatınızın bundan sonrası çok önemli hedefinizi belirleyin. Balıkesir’in geleceği
için doğru tercihler yapın. Hedeflerinize koşarak ilerleyin" dedi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur da, "Balıkesir OSB’ye sanayiciyi davet etmek için davet
gönderirken, son zamanlarda büyük sanayiciler OSB’de kendileri yer arıyorlar. Balıkesir’de OSB’de 7
bin çalışanımız var. Çünkü siz öğrenciler bizim için değerlisiniz. Balıkesir gençliğine güveniyoruz.
Balıkesir’in genç potansiyeli var. Sizlerden Meslek Liseleri’ni tercih etmenizi rica ediyoruz. Bizim
sanayimizde 5 tane Mühendis’e ihtiyacımız varken 55 tane Meslek Lisesi öğrencisine ihtiyacımız var.
Siz mesleğe başlarken 5-0 önde başlıyorsunuz. Bu fabrikalarda siz çalışacaksınız. Meslek Lisesi bitince

iş hayatınız başlayacak" şeklinde konuştu.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Meslek Lisesi memleket
meselesi diye adım attık. Balıkesir düzeyinde samimi bir adım atmak için burada toplandık. Bir ilde
Fen Lisesi, Anadolu Liseleri önemliyse, Meslek Liseleri de çok önemli. Ülkemizin istihdam
politikalarında sizlerin bu tercihleri daha da etkili olacak. Meslek eğitimlerinin verilmesi vasıflı iş gücü
yetiştirmektir. Mesleki eğitime önem veren ülkeler dünyada söz sahibi olacaklardır. Meslek eğitimin
amacı işsizler ordusunu azaltacaktır. Meslek Liseleri ülkemizi kalkındıracak ve kendinize iyi bir gelecek
sağlayacaksınız" dedi.

http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/sanayiciler-meslek-liseli-ogrenci-ariyor-balikesir-1713581/
Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından "Çocuklarımızı Meslek Liselerine bekliyoruz. Gelecek Organize Sanayi
bölgelerinde" konulu toplantı düzenlendi. Balıkesir Organize Sanayi Müdürü Mesut Eray öğrencileri
Meslek Liselerine teşvik etmek ve bilgilendirmek üzere Balıkesir’deki okulları gezdiklerini belirterek,
"Meslek Liselerinde öğrenciler mezun olduklarında teknisyen unvanı alacaklar, iş yeri açma belgesine
sahip olacaklar, staj yaparken maaş alacaklar ve Üniversiteye girişte ek puan alarak, öğrencilikleri
süresince bireysel sigortalı olarak tedavi hizmetlerinden faydalanabilecekler" dedi.
Toplantıda söz alan Şişe Cam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren de sanayicilerin meslek lisesi
mezunu ara elamanlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çalışmaktan hiç bir zaman korkmayınız.
Hayaller bu yaşlarda başlar. Hayal kurunuz. Hayalinizi muhakkak başaracaksınız" dedi.
Meslek Liseleri’nin çok önemli olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ise,
"Öğrenci kardeşlerim okul tercihleriniz çok önemli. Geleceğinizi düşünerek karar verin. Balıkesir’in
ticareti son 10 yılda çok arttı. Organize Sanayi Bölgesinde eğitime önem veriyoruz. Gençlere üç

tavsiyem var. Birincisi hayatınızın bundan sonrası çok önemli hedefinizi belirleyin. Balıkesir’in geleceği
için doğru tercihler yapın. Hedeflerinize koşarak ilerleyin" dedi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur da, "Balıkesir OSB’ye sanayiciyi davet etmek için davet
gönderirken, son zamanlarda büyük sanayicileri OSB’de kendileri yer arıyorlar. Balıkesir’de OSB’de 7
bin çalışanımız var. Çünkü siz öğrenciler bizim için değerlisiniz. Balıkesir gençliğine güveniyoruz.
Balıkesir’in genç potansiyeli var. Sizlerden Meslek Liselerini tercih etmenizi rica ediyoruz. Bizim
sanayimizde 5 tane Mühendise ihtiyacımız varken 55 tane Meslek Lisesi öğrencisine ihtiyacımız var.
Siz mesleğe başlarken 5-0 önde başlıyorsunuz. Bu fabrikalarda siz çalışacaksınız. Meslek Lisesi bitince
iş hayatınız başlayacak" şeklinde konuştu.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Meslek Lisesi memleket
meselesi diye adım attık. Balıkesir düzeyinde samimi bir adım atmak için burada toplandık. Bir ilde
Fen Lisesi, Anadolu Liseleri önemliyse, Meslek Liseleri de çok önemli. Ülkemizin istihdam
politikalarında sizlerin bu tercihleri daha da etkili olacak. Meslek eğitimlerinin verilmesi vasıflı iş gücü
yetiştirmektir. Mesleki eğitime önem veren ülkeler dünyada söz sahibi olacaklardır. Meslek eğitimin
amacı işsizler ordusunu azaltacaktır. Meslek liseleri ülkemizi kalkındıracak ve hemde kendinize iyi bir
gelecek sağlayacaksınız" dedi.

http://www.tv100.com.tr/yerli-otomobilin-adi-alp-olsun/12634/

BALIKESİR’DEN YERLİ OTOMOBİL HAMLESİ
‘YERLİ OTOMOBİLİN ADI ‘ALP’ OLSUN’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB 73. Genel Kurulu’nda yaptığı ‘yerli otomobil üretin’
çağrısı yanıt buldu.
Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan’a yanıt gecikmedi..
Cumhurbaşkanı henüz konuşmasını sürdürürken , TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ayağa kalkarak
söz aldı,iş dünyası olarak hazırız mesajı verdi..
‘YERLİ OTOMOBİLİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’
Türkiye Odalar borsalar Birliği’nin 73. Genel Kurulu’na katılan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail
Uğur da TOBB Başkanı’nın üretim sözü verdiği yerli otomobille ilgili isim önerisinde bulundu..Uğur,
‘Genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden , Türkiye'nin en büyük
çatı kuruluşundan bir talebi oldu.Bu talep yerli otomobili artık TOBB gerçekleştirsin, Türk
sanayisinin artık yerli otomobili yapması lazım şeklindeydi.Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu da
söz alarak ''Biz bu otomobili Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak Türk sanayicisi iş adamı olarak
yaparız.''dedi. İnşallah biz de camiamıza güveniyoruz.Türkiye Odalar Borsalar Birliğine de.Bunun
içinde ciddi sanayiciler var ciddi yatırımcılar,işadamları var. Bununla ilgili çalışmalar inşallah yakın
zamanda başlar. ‘ifadelerine yer Verdi.
BALIKESİR SANAYİ ODASI’NDAN YERLİ OTOMOBİLE İSİM ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve TOBB Başkanımızın üretim sözü ile
heyecanımız bir kat daha arttı diyen Sanayi Odası Başkanı,yerli otomobili Balıkesir’de üretmek için
kentin dinamiklerini ve alt yapısını uygun hale getirdiklerini de belirterek, otomobile ‘Alp’ adını
önerdiklerini söyledi..Uğur, ‘Cumhuriyet Türkiyesi’nin kurulduğu Anadolu topraklarının kapılarını
açan büyük komutan Alp Arslan’ın adını bu otomobile verebiliriz. ‘ ifadeleri ile Balıkesir Sanayi
Odası olarak milli bir görev olan yerli otomobil üretimine her türlü desteği vermeye hazır
olduklarını belirtti.
Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler de yerli otomobil üretimi ile ilgili TV100 mikrofonlarına
değerlendirmede bulundu , Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur’a desteğini ifade etti.Balıkesir’de
yerelyönetim, kamu ve özel kuruluşları ile tüm stk’lar yerli otomobil üretimine katkı sağlamaya
hazır diye konuşan Başkan Ermişler,Sanayi Odası’nın çağrısına destek verdi.

http://www.tv100.com.tr/balikesir-is-dunyasi-genclere-seslendi/12632/
SANAYİCİLER,MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİ ARIYOR
Sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli ara personel temini için ortaokul öğrencilerini Meslek Liselerinde
okumaya teşvik etmek amacı ile Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize
Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim seferberliği başlatıldı.
Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından "Çocuklarımızı Meslek Liselerine bekliyoruz. Gelecek Organize Sanayi
bölgelerinde" konulu toplantı düzenlendi
Balıkesir Organize Sanayi Müdürü Mesut Eray öğrencileri Meslek Liselerine teşvik etmek ve
bilgilendirmek üzere Balıkesir'deki okulları gezdiklerini belirterek, "Meslek Liselerinde öğrenciler
mezun olduklarında teknisyen unvanı alacaklar, iş yeri açma belgesine sahip olacaklar, staj
yaparken maaş alacaklar ve Üniversiteye girişte ek puan alarak, öğrencilikleri süresince bireysel
sigortalı olarak tedavi hizmetlerinden faydalanabilecekler" dedi
Toplantıda söz alan Şişe Cam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren de sanayicilerin Meslek Lisesi
mezunu ara elamanlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çalışmaktan hiç bir zaman korkmayınız.
Hayaller bu yaşlarda başlar. Hayal kurunuz. Hayalinizi muhakkak başaracaksınız" dedi.
Meslek Liseleri'nin çok önemli olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler
ise, "Öğrenci kardeşlerim okul tercihleriniz çok önemli. Geleceğinizi düşünerek karar verin.
Balıkesir'in ticareti son 10 yılda çok arttı. Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitime önem veriyoruz.
Gençlere üç tavsiyem var. Birincisi hayatınızın bundan sonrası çok önemli hedefinizi belirleyin.
Balıkesir'in geleceği için doğru tercihler yapın. Hedeflerinize koşarak ilerleyin" dedi.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur da, "Balıkesir OSB'ye sanayiciyi davet etmek için davet
gönderirken, son zamanlarda büyük sanayiciler OSB'de kendileri yer arıyorlar. Balıkesir'de OSB'de
7 bin çalışanımız var. Çünkü siz öğrenciler bizim için değerlisiniz. Balıkesir gençliğine güveniyoruz.
Balıkesir'in genç potansiyeli var. Sizlerden Meslek Liseleri'ni tercih etmenizi rica ediyoruz. Bizim

sanayimizde 5 tane Mühendis'e ihtiyacımız varken 55 tane Meslek Lisesi öğrencisine ihtiyacımız
var. Siz mesleğe başlarken 5-0 önde başlıyorsunuz. Bu fabrikalarda siz çalışacaksınız. Meslek Lisesi
bitince iş hayatınız başlayacak" şeklinde konuştu.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Meslek Lisesi
memleket meselesi diye adım attık. Balıkesir düzeyinde samimi bir adım atmak için burada
toplandık. Bir ilde Fen Lisesi, Anadolu Liseleri önemliyse, Meslek Liseleri de çok önemli. Ülkemizin
istihdam politikalarında sizlerin bu tercihleri daha da etkili olacak. Meslek eğitimlerinin verilmesi
vasıflı iş gücü yetiştirmektir. Mesleki eğitime önem veren ülkeler dünyada söz sahibi olacaklardır.
Meslek eğitimin amacı işsizler ordusunu azaltacaktır. Meslek liseleri ülkemizi kalkındıracak ve
hemde kendinize iyi bir gelecek sağlayacaksınız" dedi.

http://www.gazeteyenisoz.com/haber-17354-balikesir-sanayicinin-goz-bebegi.html
Balıkesir Sanayi Odası(BSO), Balıkesir Ticaret Odası(BTO), Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi(BOSB)
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Seferberliği” kapsamında dün
ortaokul öğrencilerine yönelik mesleki liseleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
BSO, BTO, BALOSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Seferberliği”
kapsamında dün Balıkesir Lisesi Konferans Salonu’nda ortaokul öğrencilerine yönelik mesleki lise
tanıtımı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, BSO Başkanı İsmail Uğur, BTO Başkanı Fahri
Ermişler, OSB Müdürü Mesut Eray ve Şişecam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren’in yer aldığı

toplantıya öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. Katılımcılar, Balıkesir’in sanayi ve üretim alanındaki
potansiyeline dikkat çekip, mesleki liselerden mezun olanların iş bulmada sağladığı avantajlardan
bahsetti. Balıkesir’e birçok dev yatırımın geldiğini belirten OSB Genel Müdürü Mesut Eray, “Sizler
hayatınıza yön verme sürecinin başlarındasınız. Vereceğiniz kararlar doğrultusunda seveceğiniz bir
mesleğe sahip olup, mutlu olmak sizin elinizde. Bizler de bu konuda yardımcı olmak için sizlerle
beraberiz. Hükümetimizin ulaşım politikalarından Balıkesir olumlu etkileniyor. Bundan dolayı Balıkesir
Sanayicinin gözbebeği haline gelmiştir. Birçok güzel fabrika açılıyor ve dünya çapında Balıkesir’e
yatırım yapıyor. İşte bu güzel firmalarımızda çalışabilmek için meslek liselerine gitmek gerekiyor. Milli
Eğitim Müdürlüğü ile BSO, BTO ve BALOSB arasında protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında
OSB’de bulunan meslek lisesine Tekno Atölye yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca bir yurt yapılacak ve
son olarak da okullarda Milli Eğitim ve Sanayi beraber meslek liselerini tanıyacak” dedi.
ŞİŞECAM: BALIKESİR’E 100 MİLYON EURO YATIRIM YAPTIK
Şişecam A.Ş olarak Balıkesir’e 100 milyon EURO yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür
Yardımcısı Bülent Eren, genç nüfusa yönelik istihdam imkanı sağlayacaklarını vurguladı. Eren,
“Şişecam olarak Ege’ye büyük bir yatırım yapıyoruz 100 milyon EURO civarında. Ülkemizin bu
günlerinde bu güzel bölgeye çok önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Kız erkek demeden herkesin
çalışarak ve mesleki eğitimini tamamlayarak, bizlerle buluşup çalışmasını arzu ediyoruz. Hiçbir zaman
korkmayın, her zaman çalışın. Çalıştığınız zaman mutlaka karşılığını göreceksiniz. Hayaller bu yaşlarda
başlar. Hayallerinizi daima arttırınız. Mutlaka ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Bizde büyükleriniz
olarak daha çok yatırım yapacağız. Siz gençleri işçi, mühendis, teknisyen kadrolarında sizleri görmek
istiyoruz.”
BSO BAŞKANI UĞUR: “POTANSİYELE GÜVENEREK YATIRIM YAPIYORUZ”
Mesleki eğitimin iş bulmada sağladığı avantajlardan bahsederek konuşmasına başlayan BSO Başkanı
İsmail Uğur, “TEOG sınavına girdiniz, şu anda bir karar aşamasındasınız. Bizde sizlere değer verdiğimiz
için buralara geldik. Çünkü siz bizler için değerlisiniz. OSB’ye ciddi yatırımlar oluyor. Şişecam yatırım
yaptı. Filliboya’ya yer tahsisimiz oldu. Kale Grubu’na yer verdik. Önemli yatırımlar geliyor. Bu firmalar
iş anlamında bize nasıl destek olabilirsiniz talebinde bulundular. Bizlerde diyoruz ki; Balıkesir’in
gençliğine güveniyoruz, meslek okulu anlamında bir sıkıntımız yok. İş anlamında mesleki yeterlilik

anlamında her türlü desteği verebiliriz diyoruz. Bizde sizden tercih yaparken mesleki liseleri tercih
etmenizi veya tercih yaparken mesleki liseleri düşünmenizi rica edeceğiz. Sonuçta sizin hür iradenizle
vereceğiniz kararlar. Ancak eğitim hayat sadece düz liseye ya da üniversiteye gitmek değil. Balıkesir’in
sanayisi ve geleceği için hayırlı bir karar vereceksiniz. Zaman çabuk geçiyor. Bizler sizin potansiyelinize
güvenerek bu fabrikaları yaptırıyoruz. 5 yıl sonra 10 yıl sonra bu fabrikalarda siz çalışacaksınız. Üç yıl
sonra lise bittiğinde iş hayatı başlayacak. Her şey üniversite değil. Biz her zaman sizin yanındayız.
Muhakkak yabancı dil öğrenmeniz lazım.
ERMİŞLER: BALIKESİR TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Balıkesir’in son 10 yılda sanayide önemli bir aşama kat ettiğini dile getiren Ticaret Odası Başkanı Fahri
Ermişler, gençlere şehrin dinamiklerini göz önüne alarak kendilerine hedef koymalarını tavsiye etti.
Ermişler, “ Balıkesir Ticaret Başkanı Fahri Ermişler,” Bugün biz sizler için bir araya geldik. Balıkesir
sanayisi, üretimi, ticareti son 10 yıl noktada ciddi bir gelişim kat etti. Hedeflerimiz çok daha büyük.
OSB’nin gelişiminin, BTO üyelerinin sayılarının katlanarak artması Balıkesir’in doğru yolda olduğunu
gösteriyor. Biz de bu katkıya elimizden geldiği şekliyle BTO olarak gerekli katkıyı sağlamaya
çalışıyoruz. Bunlardan biri de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yaptığımız protokol. İnşallah bu şehrimizin
sanayisine, ticaretine, ülkemizin gelişimine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Benimde sizlere kısa bir
tavsiyem var. Birincisi hayatınızın bundan sonraki süreci daha önemli. Hedefinizi belirmek için doğru
zaman. Bunun için yaşadığınız şehri iyi analiz etmeniz gerekir. Balıkesir’de ciddi gelişmeler ve
yatırımlar var. Bunda sizin payınız Balıkesir ve Türkiye için çok önemli. Bundan sonraki kısımda da
direksiyonda sizler olacaksınız. Büyük Türkiye’nin büyük hedefleri var bunları da siz
gerçekleştireceksiniz” dedi.
YILDIZ: “MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ”
Mesleki liselerin memleket meselesi olarak gördüklerini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,
“Milli Eğitim Bakanlığı olarak meslek lisesi memleket meselesi diye yola çıktık. B u zamana kadar
birçok adım atıldı ama Balıkesir’de ilk defa böyle samimi bir adımı atmak için toplanmış bulunuyoruz.
Sizler yarınlarımızın ümidisiniz. Bir ilde fen lisesi Anadolu Lisesi ne kadar önemliyse meslek liseleri de
güzel sanatlar lisesi de önemli. Bizler sizlere bu okulları bu zamana kadar tanıtamadık ancak bu
toplantıdan sonra tercihlerinizi daha bilinçli yapacaksınız” dedi.

http://www.gazetemerhaba.com/meslek-liselerinin-isi-hazir/

http://www.gazetekspres.com/haber-14710-meslek-lisesi--memleket-meselesi.html
Balıkesir Sanayi Odası(BSO), Balıkesir Ticaret Odası(BTO), Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi(BOSB)
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Seferberliği” kapsamında dün
ortaokul öğrencilerine yönelik mesleki liseleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
BSO, BTO, BALOSB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Mesleki Eğitim Seferberliği”
kapsamında dün Balıkesir Lisesi Konferans Salonu’nda ortaokul öğrencilerine yönelik mesleki lise
tanıtımı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, BSO Başkanı İsmail Uğur, BTO Başkanı Fahri
Ermişler, OSB Müdürü Mesut Eray ve Şişecam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren’in yer aldığı
toplantıya öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. Katılımcılar, Balıkesir’in sanayi ve üretim alanındaki
potansiyeline dikkat çekip, mesleki liselerden mezun olanların iş bulmada sağladığı avantajlardan
bahsetti. Balıkesir’e birçok dev yatırımın geldiğini belirten OSB Genel Müdürü Mesut Eray, “Sizler
hayatınıza yön verme sürecinin başlarındasınız. Vereceğiniz kararlar doğrultusunda seveceğiniz bir
mesleğe sahip olup, mutlu olmak sizin elinizde. Bizler de bu konuda yardımcı olmak için sizlerle
beraberiz. Hükümetimizin ulaşım politikalarından Balıkesir olumlu etkileniyor. Bundan dolayı Balıkesir
Sanayicinin gözbebeği haline gelmiştir. Birçok güzel fabrika açılıyor ve dünya çapında Balıkesir’e
yatırım yapıyor. İşte bu güzel firmalarımızda çalışabilmek için meslek liselerine gitmek gerekiyor. Milli
Eğitim Müdürlüğü ile BSO, BTO ve BALOSB arasında protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında
OSB’de bulunan meslek lisesine Tekno Atölye yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca bir yurt yapılacak ve
son olarak da okullarda Milli Eğitim ve Sanayi beraber meslek liselerini tanıyacak” dedi.
ŞİŞECAM: “SİZLERİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”
Şişecam A.Ş olarak Balıkesir’e 100 milyon EURO yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür
Yardımcısı Bülent Eren, genç nüfusa yönelik istihdam imkanı sağlayacaklarını vurguladı. Eren,
“Şişecam olarak Ege’ye büyük bir yatırım yapıyoruz 100 milyon EURO civarında. Ülkemizin bu
günlerinde bu güzel bölgeye çok önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Kız erkek demeden herkesin
çalışarak ve mesleki eğitimini tamamlayarak, bizlerle buluşup çalışmasını arzu ediyoruz. Hiçbir zaman
korkmayın, her zaman çalışın. Çalıştığınız zaman mutlaka karşılığını göreceksiniz. Hayaller bu yaşlarda
başlar. Hayallerinizi daima arttırınız. Mutlaka ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Bizde büyükleriniz
olarak daha çok yatırım yapacağız. Siz gençleri işçi, mühendis, teknisyen kadrolarında sizleri görmek
istiyoruz.”
BSO BAŞKANI UĞUR: BALIKESİR’İN GENÇLİĞİNE GÜVENİYORUZ
Mesleki eğitimin iş bulmada sağladığı avantajlardan bahsederek konuşmasına başlayan BSO Başkanı
İsmail Uğur, “TEOG sınavına girdiniz, şu anda bir karar aşamasındasınız. Bizde sizlere değer verdiğimiz
için buralara geldik. Çünkü siz bizler için değerlisiniz. OSB’ye ciddi yatırımlar oluyor. Şişecam yatırım
yaptı. Filliboya’ya yer tahsisimiz oldu. Kale Grubu’na yer verdik. Önemli yatırımlar geliyor. Bu firmalar
iş anlamında bize nasıl destek olabilirsiniz talebinde bulundular. Bizlerde diyoruz ki; Balıkesir’in

gençliğine güveniyoruz, meslek okulu anlamında bir sıkıntımız yok. İş anlamında mesleki yeterlilik
anlamında her türlü desteği verebiliriz diyoruz. Bizde sizden tercih yaparken mesleki liseleri tercih
etmenizi veya tercih yaparken mesleki liseleri düşünmenizi rica edeceğiz. Sonuçta sizin hür iradenizle
vereceğiniz kararlar. Ancak eğitim hayat sadece düz liseye ya da üniversiteye gitmek değil. Balıkesir’in
sanayisi ve geleceği için hayırlı bir karar vereceksiniz. Zaman çabuk geçiyor. Bizler sizin potansiyelinize
güvenerek bu fabrikaları yaptırıyoruz. 5 yıl sonra 10 yıl sonra bu fabrikalarda siz çalışacaksınız. Üç yıl
sonra lise bittiğinde iş hayatı başlayacak. Her şey üniversite değil. Biz her zaman sizin yanındayız.
Muhakkak yabancı dil öğrenmeniz lazım.
ERMİŞLER: HEDEFİNİZİ İYİ BELİRLEYİN
Balıkesir’in son 10 yılda sanayide önemli bir aşama kat ettiğini dile getiren Ticaret Odası Başkanı Fahri
Ermişler, gençlere şehrin dinamiklerini göz önüne alarak kendilerine hedef koymalarını tavsiye etti.
Ermişler, “ Balıkesir Ticaret Başkanı Fahri Ermişler,” Bugün biz sizler için bir araya geldik. Balıkesir
sanayisi, üretimi, ticareti son 10 yıl noktada ciddi bir gelişim kat etti. Hedeflerimiz çok daha büyük.
OSB’nin gelişiminin, BTO üyelerinin sayılarının katlanarak artması Balıkesir’in doğru yolda olduğunu
gösteriyor. Biz de bu katkıya elimizden geldiği şekliyle BTO olarak gerekli katkıyı sağlamaya
çalışıyoruz. Bunlardan biri de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yaptığımız protokol. İnşallah bu şehrimizin
sanayisine, ticaretine, ülkemizin gelişimine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Benimde sizlere kısa bir
tavsiyem var. Birincisi hayatınızın bundan sonraki süreci daha önemli. Hedefinizi belirmek için doğru
zaman. Bunun için yaşadığınız şehri iyi analiz etmeniz gerekir. Balıkesir’de ciddi gelişmeler ve
yatırımlar var. Bunda sizin payınız Balıkesir ve Türkiye için çok önemli. Bundan sonraki kısımda da
direksiyonda sizler olacaksınız. Büyük Türkiye’nin büyük hedefleri var bunları da siz
gerçekleştireceksiniz” dedi.
YILDIZ: “MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ”
Mesleki liselerin memleket meselesi olarak gördüklerini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,
“Milli Eğitim Bakanlığı olarak meslek lisesi memleket meselesi diye yola çıktık. B u zamana kadar
birçok adım atıldı ama Balıkesir’de ilk defa böyle samimi bir adımı atmak için toplanmış bulunuyoruz.
Sizler yarınlarımızın ümidisiniz. Bir ilde fen lisesi Anadolu Lisesi ne kadar önemliyse meslek liseleri de
güzel sanatlar lisesi de önemli. Bizler sizlere bu okulları bu zamana kadar tanıtamadık ancak bu
toplantıdan sonra tercihlerinizi daha bilinçli yapacaksınız” dedi.

http://marmarabolge.com/bso-baskani-ismail-ugurdan-yerli-otomobil-icin-isim-onerisi.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Üniversitesi’nde düzenlenen TOBB’un 73’üncü Olağan
Genel Kurulu’nda konuştu. Yerli otomobille ilgili olarak iş adamlarına çağrıda bulunan Erdoğan’a yanıt
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. “Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim.
Gelin, şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde
100 yerli otomobili ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız. Montajcılık bu
millete yakışmıyor. Artık bu millet üretebilecek beyine de ürüne de sahip”

SOSYAL MEDYADAN ÖNERİDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözünün ardından, söz alarak konuşan TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, kendilerinin bu yönde çalışma yapacaklarının sözünü verdi. Erdoğan ardından, “Artık
sözü burada aldık, TOBB çatısı altında bu işi başaracağız, biz de üzerimize düşeni yapacağız”
ifadelerini kullandı. TOBB 73. Genel Kurulu’na katılan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur,
toplantı sonrası sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil
çağrısına ilişkin açıklamada bulundu. Uğur, twitter’dan yaptığı açıklamada yerli otomobile isim
önerisinde bulundu; yerli otomobil hedefini TOBB gerçekleştir. Balıkesir Sanayi Odası olarak adının
ALP olmasını teklif ediyoruz ifadelerini kullandı.

http://www.yenihabergazetesi.net/meslek-liseliler-maca-5-0-onde-basliyor.html
Balıkesir’deki orta öğretimde eğitim gören öğrencilere seslenen Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur,
“Bugün fabrikalarımıza 5 mühendis lazımsa 55 meslek lisesi arkadaş lazım oluyor. Meslek lisesi
mezunu arkadaşlarım sahaya her zaman futbol tabiriyle 5-0 önde başlıyorlar. Meslek lisesini
seçerseniz hayata 5-0 önde başlarsınız” dedi.
Balıkesir Organize Sanayi Yönetimi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol
kapsamında, ortaokul öğrencileri ile bir araya gelen Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları ile yatırımcılar
öğrencilere meslek lisesini seçmeleri tavsiyesinde bulundular.
Balıkesir Lisesi toplantı salonunda yapılan “Mesleki Teknik Eğitim Tanıtım Programına” Balıkesir
Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Şişecam Genel Müdür
Yardımcısı Bülent Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, Karesi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, öğretmenler ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Meslek Liselerini tanıtan kısa filmlerin izlenmesi sonrası açılış konuşmasını yapan Balıkesir OSB
Müdürü Mesut Eray, öğrencilere seslenerek hayatınızın en önemli karını verme noktalarında
olduklarını hatırlatarak, sevecekleri mesleği tercih etmelerini istedi. “Balıkesir şu anda sanayicinin göz
bebeği halinde. Birçok güzel fabrika açılıyor. Bu güzel firmalarda çalışmak için önce meslek liselerine
gitmeniz gerekiyor. Sizlerle birlikte Türkiye’nin geleceğini inşa edeceğiz” dedi.
Etkinliğe katılarak öğrencilere seslenen Şişecam Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren, gençlerden
başarılı olmak istiyorlarsa korkmadan istedikleri arzuladıkları şeyin peşinden gitmelerini istedi. Eren,
kendisinin 37 yaşında İngilizce öğrendiğini ifade ederek, özellikle bugün bilgisayarı ve cep telefonlarını
kendisinden daha iyi kullanan genç neslin Türkiye’nin geleceğinde korkmadan çalışması halinde
başarılı olacağını belirtti. Eren kendi hayatından kesitler sunarak, öğrencilerden meslek lisesini
seçmelerini istedi.
Daha sonra kürsüye gelen Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, günümüzde meslek lisesi öğrencilerinin
üniversite mezunlarına göre daha şanslı olduğunu söyledi. Bir fabrikaya 5 mühendis ama 55 meslek
mezunu alındığını belirten Başkan Uğur, bu bağlamda meslek lise mezunlarının hayata 5-0 önde
başladığını söyledi. Uğur, “Bugün Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde 7 bine yakın çalışanımız var. 10
kişiden fazla işçi çalıştıran, üretim yapan şirketler Sanayi Odasına üye oluyor. Sizin nasıl sınıf
başkanınız varsa. Bizde sanayicilerin başkanıyız. Onların sorunlarını dinliyor, çözüm için proje arayışı
içine giriyoruz. Sizler kısa süre önce TEOG sınavına girdiniz. Umarım başarılı geçmiştir. Şuanda bir
karar aşamasındasınız. Bizde sizlere değer verdiğimiz için buradayız. OSB’ye önemli yatırımlar oluyor.
Ciddi yatırımcılar geliyor. Türkiye’nin önemli markaları birkaç yıl içinde Balıkesir’de olacak. Biz bu
bağlamda Balıkesir’in gençliğine güveniyoruz. Sizlerden tercih yaparken, meslek liselerini tercih
etmenizi yada bu tercihi yapma konusunda bir kez daha düşünmenizi rica ediyoruz.
Sonuçta bu sizin hür iradeniz ve kararınız. Bizim ricamız mesleki liseyi de unutmamanız. Hayat sadece
normal lise veya üniversiteye girmek değil. Bizim bugün fabrikalarımıza 5 mühendis lazımsa 55
meslek lisesi arkadaş lazım. Meslek lisesi mezunu arkadaşlarım sahaya her zaman futbol tabiriyle 5-0
önde başlıyorlar. İş başvurularında da meslek lisesi mezunları tercih sebebi oluyor. Bunu da bilmenizi
isterim. Siz Türkiye’nin geleceğisiniz diyorlar. Esasında gerçek 3 yıl sonra lise bittiğinde iş hayatına
atılacaksınız ve beklide bizim yerimizde siz olacaksınız. Yani siz Türkiye’nin geleceğisiniz ” dedi.
Toplantıda daha sonra konuşan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ve İl Milli Eğitim
Müdürü Yakup Yıldız’da öğrencilerden meslek liselerini seçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak
meslek liselerini seçmelerini istediler.

