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Burhan�ye T�caret Odası (BTO) Başkanı
Mustafa Aysel, “ COVID 19 Pandem�s�,
yatırımcıdan �şletmec�ye, çalışandan

tüket�c�ye herkes�n dünyasını der�nden
etk�led�. Tüm zorlu koşullara rağmen

Burhan�ye Organ�ze Sanay� Bölges�nde
tes�s yatırımlarının sürdüğünü, b�r yıl
�çer�s�nde bölgede doluluk oranının

yüzde 50' ye ulaşması �ç�n çalıştıklarını
�fade ett�. 

Kent�n �hracatının �sten�len sev�yede
olmadığını kaydeden BTO Başkanı

Mustafa AYSEL , “Bunun sebeb�, katma
değer� yüksek sanay� ürünler�

üret�m�n�n yeterl� sev�yede
olmamasıdır. Üret�m�n artması,

t�caret�n gel�şmes�, �l�m�z�n de aynı
paralelde gel�şmes� ve kalkınması
anlamına gelmekted�r. Şehr�m�z�n
geleceğ� �ç�n, üret�m konusunda

potans�yel�n� güçlend�rmek gayes�yle
çalışmaya devam edeceğ�z. Yen�
fabr�kalar �lçem�zdek� ekonom�k

canlılığı daha da artıracaktır. 
Burhan�ye OSB önümüzdek� süreçte
yüzlerce k�ş�ye �ş �mkanı sağlayacak,

İlçem�z ve Bölgem�ze öneml�
ekonom�k katma değer� bulunan

kuruluşlarının yer alacağı b�r yer hal�ne
gelecekt�r.” �fadeler�nde bulundu.

 

Başkan Aysel
Organ�ze Sanay�
Bölges�'nde
yatırımcıları
d�nled�.

Burhan�ye T�caret Odası Başkanı Mustafa
Aysel, Burhan�ye Zeyt�n Ve Zeyt�n Ürünler�
İşleme İht�sas ve Karma Organ�ze Sanay�

Bölges�’ nde tes�sler� z�yaret ett�.
OSB’de son b�r yıl �çer�s�nde başlayan ve

�nşaatı devam eden ve tamamı
b�t�r�ld�ğ�nde �lçem�ze ek �st�hdam

sağlayacak olan fabr�ka �nşaatlarını yer�nde
gören Başkan Aysel, sanay�c�ler�n �stek ve

talepler�n� yer�nde d�nled�.
 



Söz konusu destek programı
kapsamında, “Küçük ve orta ölçekl�

�şletmeler�n, sebze ve meyve
zay�atını azaltmak üzere soğuk z�nc�r

oluşturmaları sürec�nde, f�nansal
k�ralama yöntem�yle tem�n edecekler�,

yerl� malı ve yen� soğuk hava ün�tes�
ve/veya soğutucu fr�gor�f�k kasa/ün�te
yatırımları �ç�n f�nansal k�ralama fa�z/

kâr payı masraflarına katkı
sağlanması.” amaçlanmakta olup,

desteğe başvuru kosgeb.gov.tr
�nternet adres� üzer�nden

yapılab�lmekted�r.
*Destek programından

yararlanılab�lmes� �ç�n �şletmen�n;
toptancı haller�nde faal�yet gösteren

tüccar, kom�syoncu meslek
mensupları, sebze ve meyve

taşımacılığı yapan �şletmeler �le bu
alanda faal�yet gösteren loj�st�k f�rma

olması gerek�r.
Program detayları, uygulama

yönetmel�kler� ve başvuru alanına
aşaıdak� l�nk üzer�nden er�ş�m

sağlayab�l�rs�n�z.
https://www.kosgeb.gov.tr/s�te/tr/genel

/destekdetay/8017/sebze-ve-meyve-
soguk-z�nc�r-f�nansal-k�ralama-destek-

program�
 

KOSGEB'den
Soğuk Z�nc�r
F�nansal K�ralama
Destek Programı

Sebze ve meyve zay�atının azaltılması �ç�n
soğuk z�nc�r oluşturulmasını tem�n etmek

amacıyla
Bakanlığımız �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
arasında yürütülen çalışmalar sonucunda,

Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve
Destekleme İdares� Başkanlığı tarafından

toptancı haller�nde faal�yet gösteren tüccar,
kom�syoncu meslek mensupları �le sebze ve
meyve taşımacılığı yapan loj�st�k f�rmalarının
desteklenmes� kapsamında “Sebze ve Meyve

Soğuk Z�nc�r F�nansal K�ralama Destek
Programı” yürürlüğe konulmuştur.

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8017/sebze-ve-meyve-soguk-zincir-finansal-kiralama-destek-programi


Yönet�m kurulumuz
üyeler�m�zden Coşkun Sever ve
Mecl�s başkanımız Hasan
Varol’da z�yaret �ç�n teşekkür
ett�kler�n� bel�rtt�.
Yönet�m kurulu başkanımız
Mustafa Aysel’de müd�re
hanıma z�yaretler� �ç�n teşekkür
ett�ğ�n� bel�rterek verg�
hususunda yen� gel�şmeler
hakkında görüşmelerde
bulundu. Görüşmen�n ardından
Burhan�ye’dek� verg� sah�pler�
olan f�rmalar hakkında öneml�
b�lg� alışver�ş�nde bulunuldu.

BURHANİYE VERGİ
DAİRESİ YENİ
MÜDİRESİ FADİME
YURTÇU
BURHANİYE
TİCARET ODASINA
ZİYARETTE
BULUNDU.

Burhan�ye Verg� da�res� yen� müd�res� Fad�me
Yurtçu Burhan�ye T�caret odasına �adey�

z�yarette bulundu. İlçem�ze yen�
görevlend�r�len müd�rem�z t�caret odamızın

hayırlı olsun z�yaret�n�n ardından �adey� z�yaret
yaparak odamıza geld�.



Balıkes�r Kırsal H�zmetler Da�re
Başkanı Serkan Akça ve
Balıkes�r Ç�ftç� Eğ�t�m Merkez�
Başkanı Nazım Tanrıkulu
odamıza z�yarette bulundular.
Burhan�ye T�caret odasının
yapımında sonuna geld�ğ�
laboratuvar h�zmetler� hakkında
başkanlar b�lg� alışver�ş�nde
bulundu. Bölgen�n kalkınması ,
markalaşması ve Burhan�ye
coğraf� �şaret�n�n tanıtılması
açısından öneml� olduğu
bel�rt�ld�. Z�yaretler�nden dolayı
teşekkür eder�z.

Kırsal h�zmetler
da�re başkanı
odamıza z�yarette
bulundular.

KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI ve
BALIKESİR ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ
(BAÇEM) ODAMIZA ZİYARETTE BULUNDU !



29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Kuruluşunun 98.yıldönümünde, Cumhur�yet�m�z�n kurucusu Ulu Önder�m�z
Gaz� Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, s�lah arkadaşlarını ve az�z
şeh�tler�m�z� rahmetle, kahraman gaz�ler�m�z� m�nnet ve şükranla anıyor; tüm
m�llet�m�z�n Cumhur�yet Bayramını en �çten d�lekler�m�zle kutluyoruz.
BURHANİYE TİCARET ODASI




