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TİCARET ODASININ LOKOMOTİF GÖREVİ VAR İNŞAATLARDA YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYLARININ DEĞERLENDİRİLME TOPLANTISI

     Yeni seçilen Burhaniye Ticaret Odası (BTO) başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ersin 

Yazıcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, 

yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

     Nazik kabullerinden dolayı Vali Yazıcı'ya teşekkür eden Burhaniye Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, kentin gelişimine katkıda bulunacak her türlü projeye destek vermeye 

hazır olduklarını belirtti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yönetim kuruluna seçilen 

isimleri tebrik eden Vali Yazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının bulundukları 

yerleşim yerlerinde ve çevrelerinde esnafın ve ticaretin nabzını tutan çok önemli meslek kuruluşları 

olduğunu belirtirken, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri nezdinde tüm esnaf 

ve ticaret erbabına hayırlı işler temennisinde bulundu.

       İlçemizde yapılmakta olan inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarının artış göstermesi 

neticesinde 12 Temmuz 20018 Perşembe günü saat 11.00 de Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Toplantı salonunda sektörde yer alan firmalar ile durum değerlendirmesi yapmak ve alınacak 

önlemleri belirlemek üzere toplantı gerçekleşti.Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı 

Varol,Burhaniye Ticaret Odası İnşaat Meslek Komitesince konunun gündeme getirildiği ve oda 

meclisimizce görüşülerek yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacı ile Burhaniye Belediye 

Başkanlığı'na yazışma yapılarak yardım istenildiğini ifade etti.Toplantıda “Burhaniye Belediye 

Başkanlığı'nın 12.06.2018 Tarihinde almış olduğu encümen kararına istinaden;”

a) İlçemizde iştigal eden geri dönüşüm firmaları ile görüşülerek yaşanan hırsızlık vakaları hakkında 

bilgilendirilmeleri,b) İlçemiz merkezinde ve sahil kesimde at arabası ile hurda toplanması 

yasaklandığından, hurda toplama faaliyetine devam edenlere izin verilmemesi ,

c) Hurda toplama yasağı hususunda gerekli duyurular yapıldığından dolayı herhangi bir şüphe 

veya toplama faaliyeti görüldüğünde 155 aranarak Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi,

Konularında görüş birliğine varılarak toplantı neticelendirildi
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                     E87 KARAYOLU ÜZERİNİN TİCARİ İŞ YERİ İMARINA AÇILMASI DEĞERLENDİRİLME TOPLANTISI

         Burhaniye Ticaret Odası Yönetimi, Burhaniye Ticaret Odası meclisinde kurulmuş bulunan 

imar komisyonu’nun E87 karayolu üzerinin Ticari iş yeri imarına açılması hususunda yapmış olduğu 

çalışmaları paylaşmak üzere talep etmiş olduğu randevuya istinaden Burhaniye Belediye Başakanı 

Necdet UYSAL’ın daveti ile kahvaltıda bir araya geldi.

         Belediye Başkanı UYSAL’ın yanı sıra İlgili teknik personelinde yer aldığı toplantıda;

                   İmar komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar konusunda sunum yapılarak , E87 karayolu 

üzerinin Ticari iş yeri imarına açılması amacıyla bir şekilde imar düzenlemesi yapılması,Büyükşehir 

Belediye Başkanlığından plan değişikliği için randevu alınması konularına görüş birliğine varıldı.


