


KÖRFEZ BANKACILIK VE FİNANS ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ. BURHANİYE TİCARET ODASI OLIVTECH’TE

Burhan�ye Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu �le Burhan�ye T�caret Odası 'nın b�rl�kte düzenlem�ş olduğu Körfez Bankacılık ve F�nans Çalıştayı 
başarıyla tamamlandı.

Körfezdek� tüm banka b�r�mler�n�n ve 30 banka müdürünün katıldığı 150 bankacılık ve finans öğrenc�s�n�n bulunduğu çalıştay alanında �lk 
olması açısında oldukça d�kkat çekt�.

Burhan�ye T�caret Odası Yönet�m Kurulu Üyes� Alptek�n Uysal'ın T�caret Odamız adına katıldığı çalıştay da Bubyo Müdürü Sayın Doç. Dr. M. 
Oğuzhan ILBAN kend�ler�ne ve odamıza teşekkür belges� takd�m ederek stratej�k ortaklığımızın kazanımları olarak bölgeye katkı vermeye 
devam edeceğ�m�z� bel�rtt�.

Burhan�ye T�caret Odası Başkanı Hüsey�n Sarıbaş;

Körfez Bankacılık ve F�nans sektörüne yönel�k SWOT anal�z�n�n yapıldığı çalıştay da sonuç raporu hazırlanarak t�caret odamız tarafından 
basılıp tüm banka genel müdürlükler� ve �lg�l� b�r�mlere gönder�lecekt�r.

GURME İZMİR OLIVTECH  - Zeyt�n, Zeyt�nyağı, Süt Ürünler�, Şarap ve Teknoloj�ler� Fuarı İzm�r'de başladı.

Bu yıl 7'ınc�s� düzenlenen GURME İZMİR OLIVTECH - Zeyt�n, Zeyt�nyağı, Süt Ürünler�, Şarap ve Teknoloj�ler� Fuarı 
26 N�san 2017 Çarşamba günü saat 10.00 ’da kapılarını basına ve z�yaretç�ler�ne açtı. Resm� açılış tören� saat 11.00 
‘de Fuar İzm�r B Holü Fuaye alanında gerçekleşt�.

F�dandan, dağıtıma, mak�neden �novasyon teknoloj�ler�ne zeyt�n ve zeyt�nyağı üret�m z�nc�r�ndek� tüm firmaların da 
katılımcı olduğu, OLIVTECH 2017 ''GURME İZMİR'' mevcut ürün grubu yelpazes�n� Süt, Süt Ürünler�, Fermante 
Ürünler ve Teknoloj�ler� �le daha da zeng�nleşt�rd�.

Fuarda yerl� ve yabancı alıcı ve satıcılar b�r araya gelerek, öneml� �ş bağlantıları yapma �mkanları bulab�lecekler.
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Val� Ers�n Yazıcı, Burhan�ye T�caret Odası Başkanlığına z�yarette bulundu.
Z�yarette, Burhan�ye Kaymakamı Hüsey�n Öner ve Burhan�ye Beled�ye Başkanı Necdet Uysal ve Havran Kaymakamı Ahmet Türköz’de 
bulundu.

Burhan�ye T�caret Odası Başkanı Hüsey�n Sarıbaş ve Yönet�m Kurulu üyeler� tarafından karşılanan Val� Yazıcı, daha sonra toplantı salonuna 
geçerek mecl�s üyeler� ve Meslek Kom�te Üyeler�  �le b�r araya geld�.

Mecl�s üyeler� ve Meslek  Kom�te Üyeler�  �le tanışan Val� Yazıcı, burada Burhan�ye t�caret hayatının mevcut durumu, �ht�yaç ve çözüm öner�ler� konusunda 
Başkan Sarıbaş'tan b�lg�ler alarak, görüş alışver�ş�nde bulundu.
BURHANİYE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP
Başkan Hüsey�n Sarıbaş z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le get�rerek, Burhan�ye ekonom�s� ve Burhan�ye T�caret Odası hakkında b�lg�ler verd�. 
Burhan�ye'n�n öneml� b�r potans�yele sah�p olduğunu �fade eden Başkan Sarıbaş, "Şehr�m�z�n ekonom�s�ne ve t�caret�ne h�zmet etmen�n gayret� �ç�ndey�z. 
B�z�mle b�rl�kte Balıkes�r �ç�n çalışan d�ğer s�v�l toplum kuruluşları �le ortak çalışmalar yürütmektey�z. Bu sebeple de göreve geld�ğ�m�z �lk günden bu yana el�m�z� 
çantamıza alıp yurt �ç� ve yurt dışında şehr�m�z �ç�n koşturuyoruz." d�ye konuştu.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇOK ÖNEMLİ
Val� Ers�n Yazıcı �se meslek� teşekkül ve d�ğer s�v�l toplum kuruluşlarının önem�ne değ�nerek STK'ların bulundukları kentler�n her alanda gel�şmes�ne öneml� 
katkılar sağladıklarını, Balıkes�r'de de bu yönde katkı sağlayan öneml� s�v�l toplum kuruluşları olduğunu bel�rtt�.
İSTİHDAM SAĞLAYARAK İLİMİZE KATKIDA BULUNUYORSUNUZ
Burhan�ye T�caret Odası'nın öneml� b�r s�v�l toplum kuruluşu olduğuna d�kkat çeken Val� Yazıcı, " Balıkes�r, sanay�s�, ekonom�s� ve bunun yanında tar�h�, kültürel 
zeng�nl�kler�yle ön plana çıkmış b�r �l�m�z. Burhan�ye �lçem�z de öneml� b�r poz�syona sah�p. S�zler�n çalışması şehr�n ekonom�k yapısını canlandıracak. İst�hdam 
sağlayarak, üreterek, İl�m�ze katkıda bulunuyorsunuz. Kamu ve s�v�l toplum kuruluşları �şb�rl�ğ�n� daha da arttırmamız gerekmekted�r. Kurumun tems�lc�s� olan 
s�zlere görev�n�zde başarılar d�l�yorum." ded�

                  BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI ODAMIZI ZİYARET ETTİ.


