


ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE UYARISI Vefaat ve Baş Sağlığı

Odamız Eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Sayın A.Şevket METİN'i kaybetmenin derin 
üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhum'a Allah'tan Rahmet acılı ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

30 Aralık 2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni düzenlemeler yapılmış olup;

T.C.BALIKESİR VALİLİĞİ Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’müzün 12/01/2017 tarih125 sayılı yazıları ile  ölçü ve tartı aleti 
kullanan üyelerimizin kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için belli 
sürelerde 1 Ocak - 28 Şubat 2017  tarihleri arasında yetkili muayene servislerine müracaat beyannamesini vermek zorunda 
oldukları ifade edilmiş,

Balıkesir’de yetkilendirilmiş kuruluş bulunmadığından aşağıda ünvanları belirtilen Bursa,İzmir ve Çanakkale’deki yetkilendirilmiş 
kurumlara 1 Ocak - 28 Şubat 2017  tarihleri arasında ekteki form ile 2 adet doldurularak Başvurulacak,Formun 1 adedi teslim 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile 
birlikte, Burhaniye Pelitköy Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş 

Okulu ile yapımı tamamlanan tesislerin hizmete alım törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hİsarcıklıoğlu eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğini vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu konuşmasında işadamlarının yatırımlara kar zarar hesabıyla baktıklarını 
hatırlatırken, “Kar edeceğinizden emin olduğunuz tek bir yatırım varsa o da eğitime yapılan yatırımdır. 

Eğitime yatırım yaparsan her iki dünyada da kazanırsın. Bu okul yatırımıyla da hem Burhaniye hem Türkiye 
kazanacak” diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman özel sektörün yanında olduğunu vurgulayarak, kendisine teşekkür eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Burhaniye 
Ticaret Odası’nın çalışmalarını da överek, hem üyelerine hem bölgelerine hem de ülkeye önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde bir söz var. Helalle gelen helale gider diye. Demek ki Burhaniyeli sanayici ve tüccarlar helal para kazanmış ki, böyle 
helal bir işe harcıyorlar. Bundan daha helal bir iş olamaz” ifadesini kullandı.
 
-Cumhurbaşkanı Erdoğan
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende yaptığı konuşmada Balıkesir'de yaklaşık 50 trilyon yatırım bedeli olan birçok eserin açılışını 
yaptıklarını belirtti. Erdoğan, özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin, Pelitköyü'ne ve 
engelli çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Geçen mart ayında da Balıkesir'e geldiğini, kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışını yaptığını aktaran Erdoğan, 13 yıldır her alanda Türkiye'yi 
rekorlarla, hizmetlerle buluşturduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'e yapılan yatırımlara da değinerek, bu kentte 13 yılda 467 kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini söyledi.
 
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun da inşa edildiğini belirten Erdoğan, "Bu proje aslında Balıkesir'in projesi. Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasındaki ulaşımın 
süresini kısaltacak. Kalitesini ve güvenliğini artıracak bu otoyolun inşası hızla sürüyor. İzmir-Turgutlu yolu, Kemalpaşa arasındaki bağlantı yolu 
tamamlandı ve trafiğe açıldı. İzmir Körfez Geçişi Köprüsü'nün yapımı önümüzdeki yıl mart ayında bitecek. Bu yıl sonuna kadar Altınova Gemlik kesimi de 
inşallah bitiyor. Böylece otoyolun TEM Altınova kesimi trafiğe açılmış olacak. Projenin tamamı 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Balıkesir'in hem 
İzmir hem de İstanbul yoluna ulaşımına çok büyük kolaylık sağlayacak" bilgisini paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mültecilerle ilgili olaraksa, "Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili olarak ülkemiz topraklarında belki 100'e yakın 
ülkeye mensup yardım kuruluşunun faaliyeti var ama biz bunların çoğunun geri planda başka hesapları bulunduğunu gayet iyi biliyoruz. Buna rağmen 
güvenliğimizi tehdit edecek bir durum ortaya çıkmadıkça onlara engel olmuyoruz" dedi.
Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna'da, diğer Balkan ülkeleri ve Karadağ'da yaşananlarla niçin ilgiliyse Suriye'de, Irak'ta yaşananlarla da aynı sebeple ilgili 
olduğuna dikkat çekerek, Hatay'ın yanı başındaki Bayırbucak Türkmenleri zulüm altında ezilirken Türkiye'nin yüzünü başka tarafa çevirip 
oturamayacağını vurguladı.

Burhaniye Pelitköy’de Özel Eğitim Merkezi’nin açılışı


