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 Burhan�ye T�caret Odası “Duyusal
K�myasal Anal�z Laboratuvarı”
K�myasal Anal�z c�haz, mak�ne ve
ek�pman alım Sözleşmes� �mzalandı

Burhan�ye T�caret Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Mesut Ağacık; “Bölgem�z Türk�ye'n�n zeyt�nyağı
konusunda �dd�alı üret�c�ler�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.
Bu potans�yel�n tam anlamıyla değerlend�r�lmes�, kal�te anlayışının sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n
sağlanması �ç�n gerekl� altyapı olanaklarının arttırılması öneml�d�r.
Burhan�ye'de zeyt�nyağını anal�z edecek modern b�r laboratuvarın kurulması yalnızca Burhan�ye
T�caret Odası ve üret�c�ler�n� değ�l, kal�ten�n kontrol ed�lmes�, ed�n�len veya ed�n�lecek coğraf�
�şaretler�n sürdürüleb�lmes� ve kal�tel� Türk zeyt�nyağı konsept�n�n gerçekleşt�r�lmes�nde bölgeye ve
Türk�ye’ye katkı sağlayacaktır. ”
Faal�yete geç�receğ�m�z laboratuvar �le f�rmaların Türk Gıda Kodeks� Zeyt�nyağı Tebl�ğ�'ne ve Türk
Patent Enst�tüsü'nce onaylanan kr�terlere uygun zeyt�nyağları ürett�kler�n� belgeleyerek, Coğraf�
�şaret almaya hak kazanan yağların denet�m� sağlanab�lecek, üret�len zeyt�nyağlarının kal�tes�,
zeyt�nyağının takl�t ve tağş�ş ed�l�p ed�lmed�ğ� kontrol ed�leb�lecek, �y� üret�m uygulamalarının
bölgede yaygınlaştırılması ve �hracata yönel�k üret�m�n arttırılması sağlanacaktır. Laboratuvarın yen�
sezona yet�şt�r�lerek faal�yete başlaması planlanmaktadır.
Projen�n hayata geç�r�lmes� sonucunda üret�c�ler bölge dışında anal�z yaptırmak �ç�n harcadıkları
zaman ve mal�yetten tasarruf edeceklerd�r. Bunlarla b�rl�kte kal�tel� üret�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ�
güvence altına alınacaktır.
Üret�c�ler�n araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n� gerçekleşt�rmeler� �ç�n uygun altyapı oluşturulacak ve
Proje �le zeyt�nyağının markalaşma gel�ş�m�ne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. ded�.

DETAYLAR:  
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BURHANİYE-TİCARET-
ODASİ-DUYUSAL-KİMYASAL-ANALİZ-LABORATUVARİ-KİMYASAL-ANALİZ-CİHAZ-
MAKİNE-VE-EKİPMAN-ALİM-SOZLESMESİ- İMZALANDİ-İD-016375



BURHANİYE TİCARET ODASI İLE
REFERANS ADR ARABULUCULUK VE
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İMZALANDI.

Burhan�ye T�caret Odası �le Referans Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkez� yerel/bölgesel
düzeyde, hukuk uyuşmazlıklarının çözümü �ç�n b�rl�kte akt�f rol üstlenmeye karar verm�şt�r. Bu
noktada Oda �le merkez arasında b�r �şb�rl�ğ� kurgulanmış, oda üyeler�n�n kend� aralarında, üçüncü
k�ş�ler �le oda üyeler� arasında hatta üçüncü k�ş�ler�n kend� aralarında yaşadığı başta t�car�, tüket�c� ve
�ş hukukundan kaynaklanan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm sürec�n�n b�rl�kte yönet�lmes�
kararlaştırılmıştır.

DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BURHANİYE-TİCARET-
ODASİ- İLE-REFERANS-ADR-ARABULUCULUK-VE-UYUSMAZLİK-COZUM-
MERKEZİ-ARASİNDA-İSBİRLİGİ-PROTOKOLU-İMZALANDİ-İD-016377



Burhan�ye T�caret
Odası Sanay�
S�tes� Büyükşeh�r
gündem�nde

Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n Ağustos ayı
mecl�s toplantısı 1. B�rleş�m Perşembe günü
saat 15.00’te Dursunbey Mehmet Ak�f Ersoy
Kültür Merkez�’nde gerçekleşt�.
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Yücel Yılmaz’ın
başkanlığında gerçekleşen Mecl�s
Toplantısında Burhan�ye T�caret Odası Sanay�
S�tes� gündeme alınarak görüşüldü.
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Yücel Yılmaz,
Burhan�ye T�caret Odası Yönet�m Kurulu
Başkanı Mustafa Aysel’e söz vererek
Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s Üyeler�n�
b�lg�lend�rmes�n� �sted�.
Başkan Aysel, Burhan�ye T�caret Odası Sanay�
S�tes�n�n yapılacağı alan �le �lg�l� Mecl�s
Üyeler�ne detayları aktararak , Sanay� S�tes�nde
yer alacak �şyerler�n�n üret�m� ve �st�hdamı
arttıracağı ve yen� �ş �mkanları da yaratarak,
yörem�z �nsanına da yen� �ş �mkanı sağlanmış
olacağı �fade ederek, projen�n b�r an önce
hayata geç�r�lmes�n�n ve Büyükşeh�r Beled�ye
Mecl�s�n�n destekler�n�n önem�ne değ�nd�.

DETAYAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.T
R/TR-TR/POST/BURHANİYE-TİCARET-
ODASİ-SANAYİ-SİTESİ-BUYUKSEHİR-
GUNDEMİNDE-İD-016379



Başkan Aysel Akıllı Tarım Programında.

Başkan Aysel ; Burhan�ye T�caret Odası olarak “ Geleceğ�m�ze Hayat Bırakıyoruz” sloganıyla yola çıktık.
Burhan�ye ve Gömeçte bel�rlenen noktalarda “ Sualtı Res�f Alanları” kazandırılması projes�
kapsamında; den�z canlıları �ç�n yapılan yapay yuvalar olan, res�f küpler�n� b�t�rmen�n mutluluğunu
yaşıyoruz. B�z�mle b�rl�kte, ülkes�ne gönül veren, proje ortaklarımız Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye
Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes� Den�zc�l�k Fakültes� ,
Gömeç Beled�ye Başkanlığı, Burhan�ye Beled�ye Başkanlığına; ülkem�z ve çocuklarımız adına,
m�nnettarız. Bu projeyle b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ� artırmak, hab�tat kaybını azaltmak, den�z canlılarına
barınak olarak kullanacakları yen� alanlar oluşturmak, dalış tur�zm�n� gel�şt�rmek ve sport�f balıkçılığı
destekleyerek bölge tur�zm�n� 12 ay canlı tutma arzusundayız.

DETAYAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BASKAN-AYSEL-AKİLLİ-
TARİM-PROGRAMİNDA-İD-016382



Başkan Mustafa Aysel'den 30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlama mesajı

Türk m�llet�n�n fedakârlıklarla kazandığı �st�klâl mücadeles�n� bütün dünyaya duyurduğu ve
sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tar�h�, kahraman ordumuzun ve az�z m�llet�m�z�n şanlı
tar�h�nde öneml� b�r yere sah�pt�r.
30 Ağustos 1922 tar�h� az�z m�llet�m�z�n h�çb�r z�llet ve esaret� kabul etmeyeceğ�, bağımsızlığını ve
hür yaşama �rades�n� sonu ne olursa olsun h�çb�r surette terk etmeyeceğ�n� tüm c�hana güçlü b�r
şek�lde haykırdığı günün adıdır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan
bağımsızlık mücadeles�; zor şartlar ve her türlü �mkânsızlıklara rağmen m�llet�m�z�n b�rl�k,
beraberl�ğ�, az�m ve gayret�, fedakarlık ve cesaret� �le tüm mazlum m�lletlere örnek teşk�l edecek
şek�lde 30 Ağustos 1922 de muhteşem b�r zaferle taçlanmış ve tar�he altın harflerle yazılmıştır.
Tar�h boyunca gücünü, b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�ğ�nden alan m�llet�m�z�n sah�p olduğu
mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu,
ş�md�ye kadar olduğu g�b� bundan sonra da karşılaşacağımız bad�reler� aşmamızda en büyük
güvencem�z olacaktır.
Bu duygularla, başta Gaz� Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bu zafer� b�ze armağan eden
İst�klal mücadelem�z�n bütün kahramanlarını, ülkem�z�n ve m�llet�m�z�n bölünmez bütünlüğü �ç�n
canlarını seve seve veren tüm az�z şeh�tler�m�z�, kahraman gaz�ler�m�z� rahmet, m�nnet ve şükranla
anıyor; tüm hemşer�ler�m�z�n Zafer Bayramı'nı en �çten d�kekler�mle kutluyorum.

DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BASKAN-MUSTAFA-
AYSELDEN-30-AGUSTOS-ZAFER-BAYRAMİ-KUTLAMA-MESAJİ- İD-016396



DUYURULAR

BİNALARDA YENİLENEBİLİR ENERJİ - SOLAR
VE JEOTERMAL VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HK.

https://www.dtr-ihk.de/tr/etkinlikler/etkinlik-
bilgileri/erneuerbare-energien-und-energieeffizienz-in-
gebaeuden-mit-fokus-auf-solar-und-geothermie

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ FORUMU
https://portal.deik.org.tr/BitenAnketKatilimFormu

CİTYSCAPE GLOBAL DUBAİ 2021 FUARI HK.
https://www.burhaniyeto.org.tr/tr-TR/post/cityscape-
global-dubai-2021-fuari-hk-id-016408


