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Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yılını
coşkuyla kutluyoruz.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük
kahramanlıklarla bu büyük zaferi kazanmış ve bize güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu
toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm Türk Milletinin Zafer Bayramı’nı
kutluyorum.
CEYHAN TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ŞEREF CAN

BAŞKAN CAN KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAM MESAJI YAYINLADI
Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can, Kurban
Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Can,
mesajında "Tüm Ceyhanlı hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik
ediyorum" dedi.
Başkan Can, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Milli ve
dini değerlerimizi daha güçlü hissederek, birlik, beraberlik ve
kardeşlik duygularımızla, sosyal mesafelerin son bulduğu,
sevdiklerimizi korkusuzca kucakladığımız günlere kavuşmak ümidi
içinde Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve bereket
getirmesini temenni ederiz.”
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“KOSGEB KOBİ Destekleri Bilgilendirme Semineri”
16 Temmuz Perşembe günü saat 16:00’da TOBB
Başkanı. Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile KOSGEB Başkanı
Sn. Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un katılımı ile “KOSGEB
KOBİ Destekleri Bilgilendirme Semineri”
gerçekleşmiştir. Gerçekleşen seminerde KOBİ Destekleri
ile ile ilgili bilgi verilmiş ve üyelerin soruları
cevaplandırılmıştır.

“KOBİ'ler İçin Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Bilgilendirme Semineri”
21 Temmuz Salı günü saat 10:30’da TSE Başkanı Prof.
Dr. Sn. Adem Şahin’in katılımı ile “KOBİ'ler İçin Hijyen
ve COVID-19 Belgeleri Bilgilendirme Semineri”
düzenlenmiştir. Gerçekleşen seminerde üyelerimize
Hijyen ve COVİD-19 Belgelerinin gerektirdiği şartlar ve
gereklilikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

MAHİR ELLER CEYGEM’DE
“Mahir Eller Projesi” Kapsamında yapılan eğitim ve MYK
sınavları Adana Sanayi Odası Koordinatörlüğünde TOBB
MEYBEM ve Ceyhan Ticaret Odası’nın kurucusu olduğu
CEYGEM
işbirliğinde
yapılmaya
başlandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde ve
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
ortaklığında Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen
“Mahir Eller Projesi” ile 30 bin kişinin mesleki becerisi
belirlenecek, 20 bin kişinin yetkinliği belgelendirilecek, 3
bin
kişiye
de
istihdam
sağlanacak.
Bu projeyle öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin
en yoğun bulunduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve
Şanlıurfa'da Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan
insanlar hedeflemektedir.
“Mahir Eller Projesi” Adana’da Adana Sanayi Odası tarafından uygulanmakta olup TOBB MEYBEM ve
CEYGEM işbirliğinde Eğitim ve MYK Belgelendirme Sınavları CEYGEM Yerleşkesinde yapılmaya başlanmıştır.
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ODAMIZIN TEK DURAK OFİS OLMASI YOLUNDA BİR ADIM DAHA ATILDI;
Odamız
üyelerinin
tescil
işlemlerinden
sonra
ihtiyaç
duydukları
ticaret
sicil
gazetesinin yayımlanma süresi 1
haftadan iki saate düşmüştür.
Atılan bu adım ile üyelerimizin
ticari faaliyetlerinde son derece
önemli
olan
ticaret
sicil
gazetesine, tescil işlemlerini
yaptırmalarına müteakip saatler
içinde elektronik ortamda ulaşma
imkânı sağlanmıştır.
Böylelikle Odamızın Tek Durak
Ofis olması yolunda bir adım
daha atılmış olup son yıllarda
Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile
yaptığımız çalışmalar sonucunda
üyelerimizin ihtiyaç duyduğu
hizmet kalitesinin artırılması
yönündeki çalışmalar hızla devam etmektedir.
Odamız bünyesinde hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğümüzdeki tescil işlemlerinde, zaman ve prosedür
işlemleri minimum noktaya geldi. Uzun ve yorucu olan şirket kuruluş süreçleri, artık kademeli olarak
yapılan mevzuat düzenlemeleri ile son bulmuş, tescil işlemlerinin elektronik olarak bildirim yapılması
sağlanmış, şirket kuruluş işlemleri 1 saat içinde gerçekleşmeye başlanmıştır. Bu aşamaların ardından
üyelerimizin tescil işlemleri ilan olunmak üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne kargo yolu ile
gönderiliyordu. Tescil işlemini yaptıran üyelerimiz ilana ait gazetelerine; kargo ve yayım süreleri sonunda
yaklaşık bir hafta içinde ulaşılabilmekteydi.
Merkezi Kayıt Sistemi (Mersis) üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, tescil işlemlerine ait ilanların
elektronik olarak gönderilme çalışmaları tamamlanmıştır. Odamız üyelerinin tescil taleplerine ait sicil
gazetesinin temin süresi 1 haftadan 2 saate indirgenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucu üyelerimizin ticari
faaliyetlerini yürütebilmesi açısından son derece önemli olan ticaret sicil gazetelerine 2 saat içersinde
ulaşabilme imkânı sağlanmıştır.
Sicil Personellerimiz TOBB tarafından ZOOM üzerinden yapılan eğitime katılmışlardır.
Taleplerimizi dikkate alarak, ticari hayata hız ve değer katan başta Ticaret Bakanımız
Sayın Ruhsar PEKCAN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat
HİSARCIKLIOĞLU ile bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bağlamda üyelerimizin
ticari hayatını kolaylaştırmak ve üyelerimize en kısa zamanda hizmet sunabilmek için çalışmalarımız devam
edecektir.
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İKİNCİ EL ALIM SATIMLARDA YENİ DÖNEM

1071: Geldik!
1922: Gitmiyoruz!
Tarihe damga vurmuş zaferlerimizi kutlayıp, şehit ve gazilerimizi andığımız
Zafer Haftası kutlu olsun...
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CTO Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
"Halkın haber alma ve bilgi edinme
ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın
özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini
yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık
üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek
yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev
yapan, toplumsal adaleti gözetmekle görevli
kutsal bir kamu görevini mesai mevhumu
olmadan
yerine
getiren,
üstlendikleri
sorumluluğun bilinciyle ve özveriyle görev
yaparak basın sektörüne emek veren, tüm basın
çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını
kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar
diliyorum."

CTO Başkanı Şeref Can’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Şehitleri Anma Günü Vesilesiyle Bir Mesaj
Yayımladı.
CTO Başkanı Şeref Can” Bu Ülkenin Bayrağı İnmeyecek, Ezanı
Dinmeyecektir.”
CTO Başkanı Şeref Can’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü
vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir destanın
yazıldığının altını çizen Başkan Can, “O gece Türkiye’nin yerle yeksan olması
için harekete geçen hainler; ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi
bölemeyeceklerini,
bayrağımızı
indiremeyeceklerini,
ezanlarımızı
susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka
boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar."
Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın'
sözlerine dikkati çeken Başkan Can, " Bizler, özgürlük ve bağımsızlığa âşık bir
milletin evlatlarıyız. Söz konusu vatan olduğunda her birimiz canımızı seve
seve feda ederiz. O gece de tarih tekerrür etti, milletimiz bağımsızlık ve
demokrasisine göz diken hainleri yüreklerindeki iman ve bayrak sevgisiyle
bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin
kahramanlığını unutmayacaktır. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması
duasıyla, ‘Gün iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek meydanları darbecilere
teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu, engellisi tüm
vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi bugünlere ulaştıran tüm kahramanlarımıza minnetimizle;
onlardan aldığımız emaneti daha güzel yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun,
birliğimiz daim olsun."
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Türkiye’nin kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren
Kabotaj Kanunu Türk Denizciliği’nin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. “Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı”nın 94. yıl dönümünde tarihimizin tüm büyük denizcilerini, deniz savaşlarında, deniz
kazalarında hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi, bu mesleğe emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm
denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu sektörün gelişmesinde ve ilerlemesinde emeği geçen tüm
denizcilerin ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum.

Şeref CAN
CTO Yönetim Kurulu Başkanı
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Van Gevaş'ta Artos Dağına çarpan keşif uçağının düşmesi ve Siirt Pervari’de ise teröristlerle çıkan
çatışma sonucu şehit düşen kahraman Vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun.
Ceyhan Ticaret Odası Başkanlığı
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