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ODAMIZDAN YENİ VALİMİZE ZİYARET.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 15 TEMMUZ MESAJI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Hisarcıklıoğlu mesajında, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu 
alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgularken, milli 
irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğilmeyeceğini ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
 “15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4. yıldönümün
istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah’ın 
izniyle unutmayacağız.
Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru 
kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seç
Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekmiştir.
Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağı görülmüştür.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında 
yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır.
Fetö terör örgütü mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu g
ediyoruz. 
Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.
Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

TOBB’DAN, TİCARETİN HIZINA HIZ KATAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

 Bu kapsamda uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası’nda devreye 
alındığını anımsata
müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan Odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette 
işlemlerin hızlı gerçekleşmesi i
yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilanı 
elektronik ortamda almaya başladık” dedi.

 2020 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gazete
yazılım alt yapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e
yapılabildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım 
kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile 
ortamında intikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı.

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür 
eden Hisarcıklıoğlu, TOBB hizmetleri
hayırlı olmasını diledi.

  

ODAMIZDAN YENİ VALİMİZE ZİYARET. 

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 15 TEMMUZ MESAJI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Hisarcıklıoğlu mesajında, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu 

lçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgularken, milli 
irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğilmeyeceğini ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4. yıldönümün

istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah’ın 
izniyle unutmayacağız. 
Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru 
kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seç
Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekmiştir.
Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağı görülmüştür.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında 
yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır.
Fetö terör örgütü mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu g

Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.
Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

TOBB’DAN, TİCARETİN HIZINA HIZ KATAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bu kapsamda uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası’nda devreye 
alındığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 Odamızın 300 ticaret sicili 
müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan Odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette 
işlemlerin hızlı gerçekleşmesi ihtiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 
yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilanı 
elektronik ortamda almaya başladık” dedi. 

20 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gazete
yazılım alt yapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e

ldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım 
kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile 

tikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür 
eden Hisarcıklıoğlu, TOBB hizmetlerinde dijital dönüşümün süreceğini belirterek, uygulamanın Türkiye’ye ve ticaret alemine 
hayırlı olmasını diledi. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:03/2020

 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkan
beraberindeki heyet, Eski Adana
DEMİRTAŞ a hayırlı olsun ziyaretinde
 
 
 
 
 
 
 

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NDAN 15 TEMMUZ MESAJI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Hisarcıklıoğlu mesajında, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu 

lçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgularken, milli 
irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğilmeyeceğini ifade etti. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 4. yıldönümündeyiz.  Ülkemizin 

istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah’ın 

Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru 
kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.
Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekmiştir.
Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağı görülmüştür. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında 
yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. 
Fetö terör örgütü mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar 

Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz.
Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.” 

TOBB’DAN, TİCARETİN HIZINA HIZ KATAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik 
ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kon
TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilanların 
elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e
başlatıldığını, projeyle, MERSİS’te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilan
elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç iki saat 
içerisinde Gazetede yayımlandığını söyledi.

Bu kapsamda uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası’nda devreye 
n Hisarcıklıoğlu, “Yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 Odamızın 300 ticaret sicili 

müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan Odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette 
htiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 

yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilanı 
 

20 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gazete
yazılım alt yapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e-devlet kapısı üzerinden veya e

ldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım 
kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile 

tikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür 
nde dijital dönüşümün süreceğini belirterek, uygulamanın Türkiye’ye ve ticaret alemine 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:03/2020 

Başkan Yardımcısı Sn:İbrahim Halil
Adana Valisi Yeni Mardin Valimiz
ziyaretinde bulundular. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Hisarcıklıoğlu mesajında, ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu 

lçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgularken, milli 

Ülkemizin 
istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve Allah’ın 

Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru 
eneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında 

öğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar 

Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik 
ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilanların 
elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e
başlatıldığını, projeyle, MERSİS’te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilan
elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç iki saat 
içerisinde Gazetede yayımlandığını söyledi. 

Bu kapsamda uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası’nda devreye 
n Hisarcıklıoğlu, “Yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 Odamızın 300 ticaret sicili 

müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan Odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette 
htiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 

yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilanı 

20 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gazete
devlet kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş 

ldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım 
kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile 

tikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür 
nde dijital dönüşümün süreceğini belirterek, uygulamanın Türkiye’ye ve ticaret alemine 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Halil RAMAZANOĞLU ve 
Valimiz olan Sn:Mahmut 

eneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 
Milletimizin dirayetiyle, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekmiştir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında 

öğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar 

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik 
ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı. 

uya ilişkin yaptığı açıklamada, 
TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilanların 
elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e-dönüşüm projesi 
başlatıldığını, projeyle, MERSİS’te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, 
elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç iki saat 

Bu kapsamda uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası’nda devreye 
n Hisarcıklıoğlu, “Yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 Odamızın 300 ticaret sicili 

müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan Odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette 
htiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 

yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilanı 

20 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gazetenin 
imza ile de giriş 

ldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım 
kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile kâğıt 

tikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri işbirliği ve katkıları için teşekkür 
nde dijital dönüşümün süreceğini belirterek, uygulamanın Türkiye’ye ve ticaret alemine 
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Türkiye’nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiy
Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sic
Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde 
nüshası yayımlandı. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluşuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLE İLGİLİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

İLÇEMİZDE COVİD 19 DENETİMLERİNE KATILDIK

HİSARCIKLIOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL 
EDİLDİ 

Cumhurbaşkanı
(TOBB) Başkanı
kabul etti. 

MARDİN VALİSİ SN.MAHMUT DEMİRTAŞ'I ZİYARET

KIZILAY KAN BAĞIŞI HK

25,26,27 Ağustos 2020 Tarihin de 11:00 ve 19:00 Saatleri arasın da ilçemiz 
Cumhuriyet Meydanın da Kızılay a kan bağışı yapılacaktır.Halkımızın ve siz değerli 
üyelerimizin bu hayırlı bağışa katılımlarını önemle rica ederiz.Kı

 
 
 

Türkiye’nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiy
Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sic
Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde 
nüshası yayımlandı. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluşuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor.

KİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLE İLGİLİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

İLÇEMİZDE COVİD 19 DENETİMLERİNE KATILDIK

HİSARCIKLIOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı

MARDİN VALİSİ SN.MAHMUT DEMİRTAŞ'I ZİYARET

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu...
 
 
 
 
 
 
 

KIZILAY KAN BAĞIŞI HK 

25,26,27 Ağustos 2020 Tarihin de 11:00 ve 19:00 Saatleri arasın da ilçemiz 
Cumhuriyet Meydanın da Kızılay a kan bağışı yapılacaktır.Halkımızın ve siz değerli 
üyelerimizin bu hayırlı bağışa katılımlarını önemle rica ederiz.Kı

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:03/2020

Türkiye’nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiy
Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sic
Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde 
nüshası yayımlandı. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluşuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor.

KİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLE İLGİLİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

 

Türkiye Odalar ve
Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ortamda intikal eden
İlanların nasıl düzenleneceği
üzerinden düzenlenen
Murat ÜLKER katılım
 
 
 
 

İLÇEMİZDE COVİD 19 DENETİMLERİNE KATILDIK 

 

Hepimiz Sahada Olacağız Kampanyası kapsamında odamızın katılımı ile ilçemiz 
Kızıltepede denetimler yapıldı.Odamızı temsilen Yönetim kurulu Başkan 
Yardımcımız İbrahim Halil RAMAZANOĞLU 
 
 
 
 
 
 
 

HİSARCIKLIOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

MARDİN VALİSİ SN.MAHMUT DEMİRTAŞ'I ZİYARET 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu...

25,26,27 Ağustos 2020 Tarihin de 11:00 ve 19:00 Saatleri arasın da ilçemiz 
Cumhuriyet Meydanın da Kızılay a kan bağışı yapılacaktır.Halkımızın ve siz değerli 
üyelerimizin bu hayırlı bağışa katılımlarını önemle rica ederiz.Kızıltepe Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanlığı

ODAMIZA ZİYARET

27.Dönem Ak Parti Mardin 
Milletvekili ve Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Sn:Cengiz DEMİRKAYA 
ve beraberindeki heyet odamıza ziyarette bulundular,Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn:Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz
ile bir dizi görüşme gerçekleştiren DEMİRKAYA son dönemde bölgemizde 
yapılan çalışmalar ve pandemi sürecindeki hizmetlerimize ilişkin bilgi 
alışverişinde bulundular.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:03/2020 

Türkiye’nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiy
Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sic
Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde 
nüshası yayımlandı. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluşuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor. 

KİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLE İLGİLİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ 

ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
Gazetesi’nde yapılan dijital dönüşüm

eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya
düzenleneceği ile ilgili 07.08.2020

düzenlenen eğitime odamız Ticaret 
katılım sağlamıştır. 

Hepimiz Sahada Olacağız Kampanyası kapsamında odamızın katılımı ile ilçemiz 
Kızıltepede denetimler yapıldı.Odamızı temsilen Yönetim kurulu Başkan 

İbrahim Halil RAMAZANOĞLU denetimlere bizzat katılım sağladı.

HİSARCIKLIOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL 

Birliği 
Külliyesi'nde 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR Mardin Valisi Sn. Mahmut DEMİRTAŞ ı 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu...

25,26,27 Ağustos 2020 Tarihin de 11:00 ve 19:00 Saatleri arasın da ilçemiz 
Cumhuriyet Meydanın da Kızılay a kan bağışı yapılacaktır.Halkımızın ve siz değerli 

zıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığı  

ODAMIZA ZİYARET 

27.Dönem Ak Parti Mardin 
Milletvekili ve Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Sn:Cengiz DEMİRKAYA 
ve beraberindeki heyet odamıza ziyarette bulundular,Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn:Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz
ile bir dizi görüşme gerçekleştiren DEMİRKAYA son dönemde bölgemizde 
yapılan çalışmalar ve pandemi sürecindeki hizmetlerimize ilişkin bilgi 
alışverişinde bulundular. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Türkiye’nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nin ilk sayısının yayımlandığı 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde 

tarafından çıkarılan Türkiye 
dönüşüm sayesinde, elektronik 

yayımlanmaya başladı. 
07.08.2020 tarihinde ZOOM 

 Sicil Müdür Yardımcısı 

Hepimiz Sahada Olacağız Kampanyası kapsamında odamızın katılımı ile ilçemiz 
Kızıltepede denetimler yapıldı.Odamızı temsilen Yönetim kurulu Başkan 

denetimlere bizzat katılım sağladı. 

Mardin Valisi Sn. Mahmut DEMİRTAŞ ı 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu... 

Milletvekili ve Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Sn:Cengiz DEMİRKAYA 
ve beraberindeki heyet odamıza ziyarette bulundular,Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn:Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN 
ile bir dizi görüşme gerçekleştiren DEMİRKAYA son dönemde bölgemizde 
yapılan çalışmalar ve pandemi sürecindeki hizmetlerimize ilişkin bilgi 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ODA

bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” dedi.
  
Takip ettikleri konulara vurgu yapan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Vergi
Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden veya tahville) ödenmeli. 
sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 
COVID-19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde acentel
değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan 
girdilerinin yüksek fiyatlarına önlem getirilmeli.”
 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ODA

bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” dedi. 

Takip ettikleri konulara vurgu yapan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Vergi
Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden veya tahville) ödenmeli. 
sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 

19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde acentel
değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan 
girdilerinin yüksek fiyatlarına önlem getirilmeli.”

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:03/2020

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ODA-BORSA BAŞKANLARI TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katılarak, Oda/Borsa 
Başkanları ile istişarelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada salgın sürecinde oda ve 
borsa başkanlarının bölge iş dünyasının sesi olduğunu ve dertlerini 
aktardığını anlattı. Yapılan istişareler sonrasında Mart ayında 70 
maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı 
hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim 
sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe 

Takip ettikleri konulara vurgu yapan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Vergi
Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden veya tahville) ödenmeli. 
sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 

19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde acentel
değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan 
girdilerinin yüksek fiyatlarına önlem getirilmeli.” 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:03/2020 

BORSA BAŞKANLARI TOPLANTISI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katılarak, Oda/Borsa 
Başkanları ile istişarelerde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada salgın sürecinde oda ve 
borsa başkanlarının bölge iş dünyasının sesi olduğunu ve dertlerini 
aktardığını anlattı. Yapılan istişareler sonrasında Mart ayında 70 
maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı 
hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim 
sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe 

Takip ettikleri konulara vurgu yapan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmeli, 
Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden veya tahville) ödenmeli. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 
sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 

19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde acenteler aleyhine olan maddeler 
değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katılarak, Oda/Borsa 

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada salgın sürecinde oda ve 
borsa başkanlarının bölge iş dünyasının sesi olduğunu ve dertlerini 
aktardığını anlattı. Yapılan istişareler sonrasında Mart ayında 70 
maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
sunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı 
hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim 
sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe 

SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmeli, 
Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 

sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 
er aleyhine olan maddeler 

değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan 


