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Burhaniye Ticaret Odamızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız ile yapılan yazışmalar ve TÜVTÜRK’ün
Balıkesir yetkili temsilcisi olan 2 K Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş. (Tüv Türk A.Ş. İş Ortağı) ile yapılan
görüşmeler neticesinde TÜVTÜRK 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi 2022 yılında da İlçemizde yaz
aylarında artan araç muayene talebine cevap verebilmek için  Gezici araç muayene istasyonları ile
ilçemizde hizmet vermeye devam edecek.
Otomobil, kamyonet ve Minibüs için (ağır vasıta araçlar hariç)
28.05.2022 Çarşamba
25.06.2022 Cumartesi
16.07.2022 Cumartesi
06.08.2022 Cumartesi
03.09.2022 Cumartesi
01.10.2022 Cumartesi
22.10.2022 Cumartesi 
günlerinde Gezici araç muayene istasyonu ilçemizde ( Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi içerisi Sosyal
Tesisler yanı ) adresinde hizmet verecektir. Araçlarını vize yaptırmak isteyen Otomobil, kamyonet ve
Minibüs (ağır vasıta araçlar hariç) taşıt sahipleri müracaatları TÜVTÜRK web sitesi üzerinden
https://www.tuvturk.com.tr/ yapacaklardır.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENELERİ 2022 YILINDA ‘DA BURHANİYE’DE

DEVAM EDİYOR.
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Kuzey Ege’nin zengin kültürel miraslarının, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve
tanıtılması amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölge
Temsil Kurulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ nin ile birlikte organize ettiği
,Türkiye’nin farklı bölgelerinden seyahat acentalarının ve BTK Başkanlarının katılımıyla
Balıkesir İnfo Turu Kapsamında Burhaniye ziyareti gerçekleşti.

Balıkesir'in turizm potansiyelini geliştirmek ve yeni iş birliktelikleri oluşturmak amacıyla
organize edilen Balıkesir İnfo Turu programı kapsamında ilçemize gelen TÜRSAB kafilesi,
gezi programı dahilinde Burhaniye ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çanakkale-Körfez Bölge
Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik’in himayesindeki heyete Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye
Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Burhaniye
Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti.

TÜRSAB KAFİLESİ BALIKESİR İNFO TURU KAPSAMINDA

BURHANİYE’DE
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KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK

PROGRAMI VE DİĞER KOSGEB DESTEKLERİ HAKKINDA

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

OCAK 2022

Covid-19 salgını kapsamında
ESNAF, TURİZM SEKTÖRÜ,
PASTANE – FIRIN – KUAFÖR –
KAFETERYA - LOKANTA v.b.
hizmet veya imalat sektöründe
faaliyet gösteren işletmelere,
istihdam edilecek kişi başına
100 Bin TL’den başlayan, 2 yıl
ödemesiz ve faizsiz Kredi
Destek Programı Tanıtım
Toplantısı ve diğer Kosgeb
destekleri bilgilendirme
toplantısı 24 ocak 2022
Pazartesi günü saat 15.00 ‘ de
Burhaniye Ticaret Odası
Toplantı Salonunda
gerçekleştirilecektir.

BURHANİYE TİCARET ODASI 



Burhaniye Ticaret Odası’n da sertifika töreni için bir araya gelen katılımcılar belgelerini Burhaniye
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel ve eğitimi veren panel lideri Dr. Dilşen Oktay
Ertem’den aldılar. Yapılan çalışmaların sonucun da eğitime katılanların tamamının başarılı olmasından
mutluluk duyduklarını belirten Mustafa Aysel, panelin Burhaniye ile Gömeç’e ve ülkemize hayırlı
olmasını dilediğini söyledi.
 Panel lideri Dr. Dilşen Oktay Ertem de katılımcıların motivasyonu ve çalışmalara olan ilgileri sonucu
alınan sonuçtan memnun olduğunu, natürel zeytinyağları duyusal analizi panelinin akreditasyon ve
uluslararası tanınırlığı için çalışmalara devam edeceklerini belirterek “Bu daha başlangıç, esas panel
kurulumu şimdi başlıyor” ifadelerini kullandı

BTO'DA PANELİST ADAYLARI UYGUNLUK SERTİFİKALARINI ALDI.
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Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde Bursa
Milletvekili Orhan Sarıbal, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Edremit Körfezi Zeytin Üretici
Dernekleri Federasyonu Başkanı Yahya Ali Osman Ağacık, Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Erdoğan Oktay
konuşmacı olarak yer aldılar.
Panelde Konuşan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, 17. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali
etkinliklerine katılan misafirlere teşekkür ederek sözlerine başladı.
“ Zeytin, zeytinyağı sadece sofralarımızda bulunan bir gıda ürünümüz değil bizim kültürümüz, yaşam
tarzımız aynı zamanda binlerce ailenin de geçim kaynağını sağlayan ticari bir üründür. Bir ticari ürünün
hak ettiği değeri kazanması, üretiminden, hasatına, işlenmesinden pazarlanmasına kadar bu işten
geçinen tarafların daha çok kazanması için bir kısım çalışmaları yapılması gerekiyor.
Edremit Körfezi’nin en yüksek rekolteli ve kaliteli tarımsal ürünü zeytin. Dolayısıyla zeytine yapılacak en
küçük bir dokunuş binlerce ailenin bu işten faydalanmasını sağlayacaktır.
Burhaniye Ticaret Odası olarak yapmış olduğumuz bu dokunuşlardan bir tanesi de Burhaniye zeytinyağı
coğrafi işaretidir.
Burhaniye ve Gömeç İlçelerinden hasat edilen zeytinlerden elde ettiğimiz zeytinyağları için coğrafi işaret
tescil sürecini Ağustos 2020 tarihinde tamamladık.
Coğrafi işaret tescili zeytinyağımızın markalaşma sürecinde atılan ilk adımdır. Bundan sonraki süreçte
zeytinyağımızın öncelikle ulusal ve sonrasında uluslararası tanınırlığının artırılması için Burhaniye
Ticaret Odası olarak tüm enerji ve kaynaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.
Diğer bir dokunuş ise Güney Marmara Kalkınma Ajansının Desteği ile kurulmuş mevcut Burhaniye Ticaret
Odası Kimyasal ve Duyusal Analiz Gıda Kontrol Laboratuvarıdır. Şu an için Laboratuvarımızı Coğrafi
işaret çalışmalarında kullanmaktayız..
Bölgemiz Türkiye'nin zeytinyağı konusunda iddialı üreticilerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu potansiyelin
tam anlamıyla değerlendirilmesi, kalite anlayışının sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli altyapı
olanaklarının arttırılması önemlidir.
Burhaniye'de zeytinyağını analiz edecek modern bir laboratuvarın kurulması yalnızca Burhaniye Ticaret
Odası ve üreticilerini değil, kalitenin kontrol edilmesi, edinilen veya edinilecek coğrafi işaretlerin
sürdürülebilmesi ve kaliteli Türk zeytinyağı konseptinin gerçekleştirilmesinde bölgeye ve Türkiye’ye
katkı sağlayacaktır. ”
Bölgemizin önemli ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağının yanı sıra et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler ve meyve-sebze gibi gıda ürünlerinin orta vadede ulusal ve uluslararası
alanda tanınırlığını ve pazardaki ticari payını arttıracaktır.

BURHANİYE’ DE ZEYTİN KONUŞULDU..
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Burhaniye Ticaret Odası Kimyasal ve Duyusal Analiz Gıda Kontrol Laboratuvarının geliştirilerek
Balıkesir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çözüm odaklı Akredite Gıda Kontrol
Laboratuvarı olarak hizmet vermesini, kontrol edilen gıda ürünlerinin ihracatta güvenli ve kaliteli ürün
şartını karşılamasını planlamaktayız..
İlçemizde Burhaniye Zeytin Ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
bulunmaktadır.
Burhaniye OSB’ nin 2005 yılında kurulum çalışmalarına başlandı. 2010 yılı itibari ile yasal vasfını kazandı.
2015 yılı itibari ile de arsa tahsislerine.. Burhaniye OSB’ nin yaklaşık 3/2 lik kısmı zeytin ve ürünleri diğer
kısmı da karma gıda olarak hizmet verecek (süt ürünleri, turşu, salça, konserve vb. )  Bölgemiz için çok
önemli bir proje..
COVID 19 Pandemisi, yatırımcıdan işletmeciye, çalışandan tüketiciye herkesin dünyasını derinden
etkiledi. Tüm zorlu koşullara rağmen Burhaniye Organize Sanayi Bölgesinde tesis yatırımları sürdü, bir yıl
içerisinde bölgede doluluk oranının yüzde 50' ye ulaşması için çalışıyoruz.
Diğer bir başlık ise , Üyelerimizin büyük iş yeri ihtiyaçlarına cevap vererek, Burhaniye ekonomik hayatına
katkı sunmak ve Bölgemizin ekonomik kalkınmasına paralel olarak istihdam yaratarak toplumun refahını
artırmak amacıyla başlatmış olduğumuz Burhaniye Ticaret Odası Sanayi Sitesi çalışmalarımız devam
ediyor.
Bu projemizde bizden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’ e, Belediye Başkan
Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli’ye, Burhaniye Belediye Meclisindeki tüm arkadaşlarımıza
emeklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum.. “
Başkan Aysel, İlçemize kazandırılacak sanayi sitesi ile, Sanayi Sitesinde yer alacak işyerlerinin üretimi ve
istihdamı arttıracağı ve yeni iş alanları da yaratarak, yöremiz insanına da yeni iş imkanı sağlanmış olacağı
ifade ederek, projenin bir an önce hayata geçirilmesinin ve Burhaniye Belediye Meclisinin desteklerinin
önemine değindi..

BURHANİYE TİCARET ODASI

BURHANİYE’ DE ZEYTİN KONUŞULDU..
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KOSGEB Balıkesir Müdürü Dr. Deniz Timurçin sunumu ile gerçekleşen, Ticaret Odası Başkanı Mustafa
Aysel ve Burhaniye Esnaf Odası Başkanı Hasan Bayram’ ın da katıldığı toplantıya Ticaret odası üyeleri ve
Esnaf Odası üyeleri ilgi gösterdi.
KOSGEB Balıkesir Müdürü Dr. Deniz Timurçin programın amacının “ Covid-19 salgınından etkilenen
mikro ve küçük ölçekli işletmelerin (MKİ); faaliyetlerini sürdürmelerini, istihdam seviyelerini muhafaza
etmelerini ve yeni istihdam oluşturmalarını sağlamak.” olduğunu ifade ederek bilgilendirmeye devam etti.
Destek Kapsamının;
Esnaf ve Zanaatkar işletmeleri ile İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19
salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:
- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik
lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,
- “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık (2021 Ocak- Aralık) ortalama istihdamın korunması” şartı ile;
yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek (faizsiz, komisyonsuz ve
teminatsız) verilecektir.
Genç, kadın ve yeni mezunların istihdamını önceliklendiren tasarım,
Timurçin, Sahibi kadın olan veya kadın personel istihdam edecek olanlara personel başına ilave 10 Bin TL
artırımlı destek sağlanarak destek üst limitinin de 110 bin liraya çıkacağını söyledi.
Mikro işletmeler (10 kişiden az işçi çalıştıran/ 3 milyon TL altından net satış hasılatı olan) en fazla 2
personel,
Küçük işletmeler (50 kişiden az işçi çalıştıran/ 25 milyon TL altından net satış hasılatı olan) en fazla 5
personel için destek alabilir. dedi.
Son başvuru tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu belirterek,
Destek ödeme takviminin İstihdamın SGK kayıtlarına yansımasını takiben, 6 + 6 ay istihdam karşılığında
iki taksitte.
Geri ödeme takviminin ise 2 yıl ödemesiz, ardından dörder aylık dönemler halinde 6 taksitte geri ödeme
olduğunu söyledi.

KOSGEB PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.
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2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme
olmanın kanıtı sayılacaktır. 

Başvuru şartlarınin ise

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:
- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan (2021 Aralık) önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.
- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı
180’den fazla olmamalıdır.
- 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.
- Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.
- Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru
yapılabileceğini ifade etti.
Toplantı sonrası katılımcılar ile soru cevap kısmına geçildi. KOSGEB Balıkesir Müdürü Dr. Deniz Timurçin
soruları cevaplayarak toplantıyı bitirdi.
Toplantıya, BTO Meclis Başkanı Hasan Varol, BTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Burhaniye Esnaf Odası
Yönetim Kurulu üyeleri, BTO Meclis ve Komite Üyesi de katıldı.

KOSGEB PROGRAMI TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.
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