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              Burhaniye Ticaret Odası ile Uygulamalı Bilimler Yeksek Okulu (BUBYO) arasında 'Burhaniye 
Turizm Master Planının Hazırlanması Projesi' imzalandı. BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan 
İlban'ın makam odasında gerçekleştirilen imza törenine Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hüseyin 
Sarıbaş, Burhaniye Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı ve BUBYO Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Bölümü öğretim elemanları katıldı. Burhaniye Ticaret Odası tarafından desteklenen 
projenin yöre ekonomisine katkı sağlayacağı kaydedildi. Projede yer almaktan mutlu olduklarını 
anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Sarıbaş, "Ticaret Odası olarak faaliyetlerin orta ve 
uzun dönemi göz önünde bulundurarak, planlama yaparak ve geliştirilen planları belli bir süre 
gözden geçirip tekrar iyileştirmeler yaparak sürdüren bir kurum olmayı amaçlamaktayız. Plana 
dayalı uygulamaların Burhaniye için yeni kazanımlar ve yeni fırsatlar doğuracağını düşünüyoruz" 
dedi. 

TURİZM MASTER PLANI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI BURHANİYE TİCARET ODASI'NDA  ZEYTİNYAĞI DUYUSAL ANALİZ  EĞİTİMLERİ

Burhaniye Ticaret Odası'nın 
Güney Marmara Kalkınma 
Ajansına (GMKA) 2017 Teknik 
Destek kapsamında yapmış 
olduğu ve Ajans tarafından 
desteklenmeye uygun görülen  
ZEYTİNYAGI DUYUSAL ANALİZ 
EGİTİMLERİ Uygulamaya geçti.

Burhaniye Ticaret Odası 
Başkanı Sarıbaş,

    Burhaniye, Gömeç ilçeleri zeytin ve zeytinyağı üretiminin en çok gerçekleştirildiği ilçeler 
arasındadır. Mevcut yöntemlerin iyileştirilmesi ve kaliteli zeytinyağı üretiminin Burhaniye'de ve 
Gömeç te yaygınlaştırılması için üretilen zeytinyağlarının kalitesini belirleyecek uzmanlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu uzmanların olumlu ve olumsuz özellikleri tanımlayabilmesi, duyusal analiz 
yapabiliyor olmaları gerekmektedir. Tadım uzmanlarına sadece kalitenin belirlenmesinde değil, bu 
potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve sürdürülebilirliği için de ihtiyaç 
duyulmaktadır. Üretici ve tüketicilerin bu konuda eğitim alarak tecrübe kazanmaları ve 
uzmanlaşmaları kaliteli üretimin yapılması ve ihracatın arttırılması açısından önem arz ettiğini 
söyledi.
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                  GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ

          Ülkemizde de hükümetimiz, bireysel olarak kurulumu ve işletmesi en kolay olan GÜNEŞ 

ENERJİSİNDEN Elektrik üretim sistemlerini destelemek için yasalarda ve diğer mevzuatta çok önemli 

değişiklikler ve kolaylıklar yapmıştır. Ancak istenilen seviyelere ulaşılmadığı da aşikârdır. Son olarak 

içinde bulunduğumuz OCAK ayından başlamak üzere 10 KW'lık kurulumlar için çok özel kolaylıklar 

getirilmiştir.2 MW ( ikibin Kilowat) a kadar güneş enerji santralleri kurmuş, SERTİFİKALI 

FOTOVALTAİK,GÜNEŞ ENERJİSİ uzmanı Odamız üyesi Epsilon Zeytin Gıda İnş. Hyv. Müh. San.ve Tic. Ltd 

Şti. temsilcileri Elektrik Müh.Hayri Çalağan ve Elektrik Müh. Özcan Kamışlı'nın sunumları ile 07 ŞUBAT 

2018 Çarşamba günü saat 14.00'de odamız konferans salonunda Yasal mevzuatı kapsayacak bir 

biçimde GÜNEŞ ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ konulu bir bilgi lendirme toplantısı 

gerçekleştirilecektir.


