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KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE
HIZLI DESTEK PROGRAMI (YENİ DÖNEM)

Cov�d-19 salgınından etk�lenen,
- İmalat ve b�l�msel Ar-Ge sektörler�ndek� m�kro ve
küçük �şletmeler �le 2017 ve sonrasında kurulmuş
�malat, b�lg�sayar programlama ve b�l�msel Ar-Ge
sektörler�ndek� yen�l�kç� genç �şletmelere KOSGEB
tarafından “M�kro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı” kapsamında sermaye desteğ�
sağlanacaktır.
- Son başvuru tar�h� 9 Temmuz 2021 saat 23:59’dur.
İk�nc� başvuru dönem�nde �lk başvuru dönem�ne
göre yapılan değ�ş�kl�kler� mesajın altındak� nottan
lütfen okuyunuz. İlk başvuru dönem�nde redded�len
�şletmeler, yen� başvuru kr�terler�n� sağlamak kaydı
�le başvuru yapab�lecekt�r. - Başvuru kr�terler�n�
karşılayan m�kro ve küçük �şletmeler (MKİ’ler)
www.kosgeb.gov.tr adres�ndek� “E-H�zmetler”
menüsünden “M�kro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek
onl�ne başvuru yapab�lecekt�r.

Programın amacı; Cov�d-19
salgınından etk�lenen �malat
sektöründek� m�kro / küçük
�şletmeler �le �malat, b�lg�sayar
programlama ve b�l�msel Ar-
Ge sektörler�ndek� yen�l�kç�
genç m�kro / küçük �şletmeler�n
faal�yetler�n� sürdürmeler� ve
�st�hdam sev�yeler�n�
korumalarını sağlamaktır.

DETAYLAR:
https://www.burhan�yeto.org.tr
/tr-TR/post/kosgeb-m�kro-
ve-kucuk-�sletmelere-h�zl�-
destek-program�-yen�-
donem-�d-016339
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Başkan Aysel, TOBB İst�şare
Toplantısına katıldı.

5-7 Temmuz 2021 tar�hler�nde Demokras� ve
Özgürlükler Adası'nda gerçekleşt�r�len toplantıda,
sektörler ve �llerde yaşanan sıkıntıları ve çözüm
öner�ler�n� �st�şare ed�ld�.
Odamızı Tems�len Toplantıya Katılan Burhan�ye
T�caret Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Aysel Söz
alarak yerel ve Bölgesel sorunları �leterek çözüm
yönünde destek �sted�.

Marmara, Trakya ve Batı
Karaden�z Bölges� Oda ve Borsa
Başkanları Türk�ye Odalar ve
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı
M. R�fat H�sarcıklıoğlu
önderl�ğ�nde �st�şare
toplantısında b�r araya geld�.

DETAYLAR:
https://www.burhan�yeto.org.tr
/tr-TR/post/baskan-aysel-
tobb-�st�sare-toplant�s�na-
kat�ld�-�d-016352
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Başkan Aysel’�n Kurban Bayramı Mesajı

“ Paylaşma ve dayanışmanın en güzel şek�lde yaşandığı, M�llet�m�z�n b�rb�r�ne
her zamank�nden daha fazla kenetlenerek gönül b�rl�ğ� oluşturduğu, �nsanlar
arasında dostluk ve kardeşl�k duygularının canlanmasına ves�le olan b�r Kurban
Bayramına daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bayramlar, umutların canlandığı, �y�l�kler�n, güzell�kler�n yoğun olarak
yaşandığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutularak b�rl�k ve beraberl�ğ�n pek�şt�ğ�,
kaygıların unutulduğu özel günlerd�r.
Büyükler�n z�yaret ed�ld�ğ�, küçükler�n sev�nd�r�ld�ğ�, a�leler�n, dostların b�r
araya geld�ğ� bayramları, manev�yatına yaraşır b�r şek�lde �drak etmeye özel
önem vermel�y�z.
Yardımlaşma ve dayanışmanın önem kazandığı bayramlarda, gereks�n�m �ç�nde
bulunanlara yardım el� uzatmalı, bayramın coşkusunu onların da
yaşayab�lmeler� �ç�n üzer�m�ze düşen vec�beler� mutlulukla yer�ne get�rmel�y�z.
İnanıyorum k�, bu bayramda da bu ruhu gösterecek, b�rb�r�m�ze her
zamank�nden daha sıkı sarılacak; kaygıların ve sıkıntıların ger� plana �t�ld�ğ�,
sevg�n�n, saygının ve hoşgörünün pek�şt�ğ�, �nsan �l�şk�ler�n�n güçlend�ğ�,
umutların canlandığı b�r bayram geç�receğ�z.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en �çten
d�lekler�mle kutlar, tüm �nsanlık �ç�n barışa, sevg�ye, kardeşl�ğe ves�le olmasını
temenn� eder, sevg� ve saygılarımı sunarım

Burhan�ye T�caret Odası
Yönet�m Kurulu Başkanı
Mustafa Aysel , Kurban
Bayramı münasebet�yle b�r
mesaj yayımladı.

DETAYLAR:
https://www.burhan�yeto.or
g.tr/tr-TR/post/baskan-
aysel�n-kurban-bayram�-
mesaj�-�d-016364
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DOĞANIN YILDIZLARI

 DETAYLAR :https://www.burhan�yeto.org.tr/tr-TR/post/dogan�n-y�ld�zlar�-�d-016365

Den�z� mav�, dağları yeş�l, dört mevs�m� ayrı güzel ülkem�z�n renkler�n� koruyab�lmek �ç�n Burhan�ye
T�caret Odası olarak “ Geleceğ�m�ze Hayat Bırakıyoruz” sloganıyla yola çıktık. Burhan�ye ve Gömeçte
bel�rlenen noktalarda “ Sualtı Res�f Alanları” kazandırılması projes� kapsamında; den�z canlıları �ç�n
yapılan yapay yuvalar olan, res�f küpler�n� b�t�rmen�n mutluluğunu yaşıyoruz. B�z�mle b�rl�kte,
ülkes�ne gönül veren, proje ortaklarımız Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı, Güney Marmara
Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes� Den�zc�l�k Fakültes� , Gömeç Beled�ye
Başkanlığı, Burhan�ye Beled�ye Başkanlığına; ülkem�z ve çocuklarımız adına, m�nnettarız. Bu projeyle
b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ� artırmak, hab�tat kaybını azaltmak, den�z canlılarına barınak olarak kullanacakları
yen� alanlar oluşturmak, dalış tur�zm�n� gel�şt�rmek ve sport�f balıkçılığı destekleyerek bölge
tur�zm�n� 12 ay canlı tutma arzusundayız. 
Yapay res�f bloklarının SZR Den�zc�l�k tarafından su altına yerleşt�r�lmes� �şlem� önces�nde Burhan�ye
İskele Yat L�manında geleceğ�m�z olan çocuklarımızla b�rl�kte “Res�f Küpler�n� Boyama
Etk�nl�ğ�”düzenled�k .
Doğanın Yıldızları, çocuklarımız; balıkları, gem�ler�, dalgaları, kuşları hayal ederek etk�nl�ğe destek
veren res�m sanatçılarımız, Yas�n Ürüçoğlu ve Banu Küpel� Ürüçoğlu eşl�ğ�nde hayaller�n� onlar �ç�n
özel olarak get�r�lm�ş res�f küpler�n�n üzer�ne aktarıyorlar.
Etk�nl�kle geleceğ�m�z olan çocuklarımıza doğanın değerl� olduğunu h�ssett�rerek, doğaya saygıyı ,
doğayla olan �l�şk�ler�n�n gel�şmes�n� ve çevre b�l�nc�n� güçlend�rme yolunda farkındalık
yarattığımıza �nanıyoruz. Emeğ� geçen herkese güzel ülkem�z ve geleceğ�m�z adına yürekten teşekkür
ed�yoruz.
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DIŞ TİCARET EĞİTİMİ
DETAYLAR: https://www.burhan�yeto.org.tr/tr-TR/post/d�s-t�caret-eg�t�m�-�d-016371

Sayın Üyem�z,
Burhan�ye T�caret Odası, Edrem�t T�caret Odası ve Ayvalık T�caret Odası organ�zasyonu �le
T�caret Başmüfett�ş� Lütf� Uyanık, Pamukkale Ün�vers�tes� İİBF Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Ersan
Öz, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�r Selçuk Gülten, MCBÜ UBF Uluslararası T�c. Böl. Öğret�m
Üyes� Dr. Hakan Atlı’nın sunumlarıyla “Dış T�caret Eğ�t�m�” gerçekleşt�recekt�r.
Eğ�t�me da�r detaylı b�lg�ler aşağıda sunulmuştur.
Saygılarımızla
Eğ�t�m Konuları
· Dış T�carette Mevzuatının Kapsamı
· Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
· Küresel T�caret�n Mal� Yansımaları
· Uygulamalı E İhracat
· Uluslararası Pazarlama ve Dış Pazar Araştırması
Tar�h: 03-04 AĞUSTOS 2021



DUYURULAR

TÜRK - KIRGIZ İŞ FORUMU (KIRGIZ CUMHURİYETİ BAŞKENTİ
BİŞKEK- 6 AĞUSTOS 2021)

 

https://www.burhaniyeto.org.tr/tr-TR/post/turk-kirgiz-is-forumu-kirgiz-
cumhuriyeti-baskenti-biskek-6-agustos-2021-id-016368

LEADS 2021 ETKİNLİĞİ
https://www.ficcileads.in/

RUSYA FEDERASYONU PSKOV BÖLGESİ YATIRIM FIRSATLARI
SUNUM

https://www.burhaniyeto.org.tr/Uploads/Rusya%20Federasyonu.pdf?
t=%2012:33:53.6346887


