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KOSGEB - M�kro
ve Küçük
İşletmelere Hızlı
Destek Programı

Türk�ye’n�n ekonom� ve sanay� pol�t�kalarının
temel�, katma değerl� ve yüksek teknoloj�l�
�malat sanay� sektörler�n�n l�derl�k edeceğ�
ekonom�k büyüme model�ne dayalıdır. Bu
genel stratej�, �malat sektörünün en az hasarla
kr�z�n üstes�nden gelmes�yle �lg�l� tedb�rler�n
alınmasını gerekt�rmekted�r. D�ğer taraftan;
�malat sektöründe duran veya yavaşlayan
üret�m faal�yetler�n�n salgın sonrasında esk�
durumuna döndürülmes� h�zmet ve t�caret
sektörler�nde olduğundan daha zor ve
mal�yetl� olacaktır. İmalat sektörünün değer
z�nc�r�ndek� kr�t�k poz�syonu da d�kkate
alınarak, �malat sektörü �le bunun
tamamlayıcısı olan b�lg�sayar programlama ve
b�l�msel Ar-Ge sektörler�ndek� m�kro ve küçük
�şletmelere yönel�k �şletme sermayes�
formunda destek tasarlanmıştır.

DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.T
R/TR-TR/POST/KOSGEB-MİKRO-VE-
KUCUK-İSLETMELERE-HİZLİ-DESTEK-
PROGRAMİ-İD-016227

M�kro İşletme: 10 k�ş� altı 1 M�lyon TL c�ro altı
Personel yoksa: 5.000,00 TL
1 personel: 8.500,00 TL
2 ve üzer� personel: 10.000,00 TL
3 taks�tle 10 ar b�n TL
Toplam 30.000 TL

Küçük İşletme: 50 k�ş� altı 3 M�lyon TL c�ro
altı
Personel yoksa: 5.000,00 TL
1 personel: 8.500,00 TL
2-3 personel: 10.000,00 TL
4 ve üzer� personel: 25.000,00 TL
3 taks�tle 25 er b�n TL
Toplam 75.000 TL.
Şartlar: 
? Nace kodu :İmalat Nace kodu 10 �le
33.20.90 arasında ve Nace kodu 62 ve 72
olan
? 2019 önces� kurulmuş olan
? 2019 net satış hasılatı 75.000 TL üstü olan
? 2020 yılı 1. ve 5. ay arasında 2019 yılına
göre % 25 gel�r kaybı yaşamış olan
? Yasal l�m�tlerde SGK ve VERGİ borcu
olmayan
? 3 Kamu bankasından İşe Devam Kred�s�
kullanmayan
? KOSGEB g�r�ş�mc� kred� fa�z desteğ�nden
faydalanmayan
? 2020 yılı Mart ayında SGK 4/A lı çalışan
sayısı kaç �se 2021 Mart N�san Mayıs
aylarında aynı olan



Başkan Mustafa Aysel’�n Ramazan
Bayramı Mesajı
DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BASKAN-MUSTAFA-
AYSELİN-RAMAZAN-BAYRAMİ-MESAJİ- İD-016243

  Bayramlar, �nsan�, v�cdan� ve d�n� güzell�kler�n b�rl�kte yaşandığı, b�rl�k, beraberl�k ve kardeşl�k
duygularının, sevg� ve saygının en güzel örnekler�n�n h�ssed�ld�ğ�, toplumun bütün kes�mler�n�n
b�rb�rler�yle barıştığı, dargınlıkların ve küskünlükler�n unutulup, herkes�n kaynaştığı, kucaklaştığı
paylaşma ve dayanışma günler�d�r.
Rahmet�n, bereket�n ve şefaat�n müjdelend�ğ�, manev� duyguların en üst sev�yede h�ssed�ld�ğ�
mübarek b�r Ramazan ayını daha ger�de bırakarak, huzur �ç�nde bayrama ulaşmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Unutmamalıyız k�; bu güzel bayramı, bugün ülkem�zde huzur �çer�s�nde yaşayab�lmem�z�,
mukaddes değerler� uğruna canlarını feda eden az�z şeh�tler�m�ze ve kahraman gaz�ler�m�ze
borçluyuz. Bu ves�leyle, az�z şeh�tler�m�z� ve kahraman gaz�ler�m�z� şükran ve m�nnetle yâd
ed�yorum. En değerl� varlıklarını bu vatan �ç�n feda eden şeh�tler�m�z�n a�leler�, hep�m�ze emanet ve
başımızın tacıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; bütün hemşehr�ler�m�z�n Ramazan Bayramını en kalb� duygularımla
tebr�k ed�yor, bu güzel ülkem�ze, bütün �nsanlığa sağlık, huzur, barış, kardeşl�k, b�rl�k ve mutluluk
get�rmes�n� d�l�yorum.

Mustafa Aysel
Burhan�ye T�caret Odası Başkanı



Başkan Mustafa Aysel’�n 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençl�k ve Spor
Bayramı Kutlama Mesajı
DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BASKAN-MUSTAFA-
AYSELİN-19-MAYİS-ATATURKU-ANMA-GENCLİK-VE-SPOR-BAYRAMİ-KUTLAMA-
MESAJİ- İD-016249

Cumhur�yet�m�z�n temeller�n�n atıldığı ve az�z m�llet�m�z�n varoluş mücadeles�n�n �lk kıvılcımı olan 19
Mayıs 1919 tar�h�, m�llet�m�z�n bağımsızlık duygularının �lk yansıması olup, Kurtuluş Zafer�ne atılan en

öneml� adımlardan b�r�s�d�r.
 

Samsun’dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal b�rl�k ve beraberl�k şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın
ana unsurudur. 

Bağımsızlık mücadelem�z�n l�der� ve Cumhur�yet�m�z�n kurucusu olan Büyük Önder Gaz� Mustafa
Kemal Atatürk, 19 Mayıs gününü en çok güvend�ğ� ve geleceğ�m�z�n tem�natı olarak gördüğü

gençler�m�ze bayram olarak armağan etm�ş ve ‘Ey yükselen nes�l, �st�kbal s�z�nd�r. Cumhur�yet� b�z
kurduk, onu yüceltecek ve devam ett�recek s�zlers�n�z’ �fades�yle, y�ne ulusumuzun b�rl�k ve

beraberl�k �çer�s�nde ve özgür olarak yaşamasının güvences� olan ve ‘En büyük eser�md�r’ ded�ğ�
cumhur�yet� Türk gençl�ğ�ne emanet ederek, onlara duyduğu güven� ve verd�ğ� önem� gösterm�şt�r.
Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının b�r gösterges� olan

‘Atatürk'ü Anma Gençl�k ve Spor Bayramı’nı kutluyor, devlet�m�z�n kurucusu Gaz� Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, az�z şeh�tler�m�z� ve gaz�ler�m�z�

rahmet ve m�nnetle anıyor, saygılar sunuyorum.”
 



TÜVTÜRK ARAÇ
MUAYENELERİ
2021 YILINDA
BURHANİYE’DE
DEVAM EDİYOR

Burhan�ye T�caret Odamızca Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’mız �le yapılan yazışmalar ve
TÜVTÜRK’ün Balıkes�r yetk�l� tems�lc�s� olan 2 K
Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş. (Tüv Türk A.Ş. İş
Ortağı) �le yapılan görüşmeler net�ces�nde
TÜVTÜRK 2020 yılında olduğu g�b� 2021 yılında
da İlçem�zde yaz aylarında artan araç
muayene taleb�ne cevap vereb�lmek �ç�n
Gez�c� araç muayene �stasyonları �le �lçem�zde
h�zmet vermeye devam edecek.

DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.T
R/TR-TR/POST/TUVTURK-ARAC-
MUAYENELERİ-2021-YİLİNDA-
BURHANİYEDE-DEVAM-EDİYOR-İD-
016252

1) Otomob�l, kamyonet ve M�n�büs �ç�n (ağır
vasıta araçlar har�ç)
• 29 Mayıs 2021 Cumartes�
• 26 Haz�ran 2021 Cumartes�
• 17 Temmuz 2021 Cumartes�
• 14 Ağustos 2021 Cumartes�
• 11 Eylül 2021 Cumartes�
günler�nde Gez�c� araç muayene �stasyonu
�lçem�zde ( Burhan�ye Küçük Sanay� S�tes�
�çer�s� Sosyal Tes�sler yanı ) adres�nde
h�zmet verecekt�r. Araçlarını v�ze yaptırmak
�steyen Otomob�l, kamyonet ve M�n�büs
(ağır vasıta araçlar har�ç) taşıt sah�pler�
müracaatları TÜVTÜRK web s�tes�
üzer�nden https://www.tuvturk.com.tr/
yapacaklardır.
2) Traktör ve Motos�kletler �ç�n ön talep
Burhan�ye Şoförler Odamız tarafından
toplanacak. Traktör ve Motos�klet�n� v�ze
yaptırmak �steyenler 4221381 numaralı
telefonu arayarak
o İs�m
o soy�s�m
o araç plakası
o telefon b�lg�ler�n� verecekler ön talep
oluşturacaklardır.
Talep m�ktarı 64 vasıta olduğunda
TÜVTÜRK’ün Balıkes�r yetk�l� tems�lc�s� olan
2K Taşıt Muayene İstasyonları İşlet�m A.Ş
yetk�l�ler� �lçem�ze gelerek Traktör ve
Motos�kletler�n ( Burhan�ye Küçük Sanay�
S�tes� �çer�s� Sosyal Tes�sler yanı ) adres�nde
muayeneler�n� gerçekleşt�receklerd�r.



Başkan Mustafa Aysel Ç�ne OSB’de
Temaslar gerçekleşt�rd�.
DETAYLAR:
HTTPS://WWW.BURHANİYETO.ORG.TR/TR-TR/POST/BASKAN-MUSTAFA-AYSEL-
CİNE-OSBDE-TEMASLAR-GERCEKLESTİRDİ- İD-016270

Burhan�ye T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı ve Burhan�ye Zeyt�n ve Zeyt�n Ürünler� İşleme
İht�sas ve Karma Organ�ze Sanay� Yönet�m Kurulu Üyes� olan Mustafa Aysel Ç�ne Organ�ze Sanay�

Bölges�’ne z�yarette bulundu.
Burhan�ye Zeyt�n ve Zeyt�n Ürünler� İşleme İht�sas ve Karma Organ�ze Sanay� Bölges�n�n faal�yete

geç�r�lmes�n� hızlandırmak amacıyla Ç�ne Organ�ze Sanay� Bölges� Müdürü Adem Yaman �le
temaslarda bulunan Başkan Aysel OSB’ de kurulu bulunan B�yokütle Enerj�s� Tes�s� hakkında b�lg�

aldı.
 



DUYURULAR

-BARSELONA YENİ EKONOMİ HAFTASI ETKİNLİĞİİ
https://www.burhaniyeto.org.tr/tr-TR/post/barselona-yeni-
ekonomi-haftasi-etkinligi-id-016268

-İŞ YERİNİZDE AFET VE ACİL DURUMLARDA İZLEMENİZ
GEREKEN YOLLARI VE ALMANIZ GEREKEN TEDBİRLER
https://www.burhaniyeto.org.tr/tr-TR/post/is-yerinizde-afet-ve-
acil-durumlarda-izlemeniz-gereken-yollari-ve-almaniz-gereken-
tedbirler-id-016241

-İŞ YERİNİZDE AFET VE ACİL DURUMLARDA İZLEMENİZ
GEREKEN YOLLARI VE ALMANIZ GEREKEN TEDBİRLER
https://www.burhaniyeto.org.tr/tr-TR/post/is-yerinizde-afet-ve-
acil-durumlarda-izlemeniz-gereken-yollari-ve-almaniz-gereken-
tedbirler-id-016241




