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          Burhaniye Ticaret Odası'nın Güney Marmara Kalkınma Ajan sına (GMKA) 2017 Teknik        
Destek kapsamında yapmış olduğu ve Ajans tarafından desteklenmeye uygun görülen  ÜYELER 
İÇİN DIŞ TİCARET EGİTİM/ DANISMANLIK HİZMETİ eğitimi uygulamaya geçti. 

        

                  Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Sarıbaş, Proje Kapsamında      15 Mart   2018 Perşembe,16 

Mart 2018 Cuma,17 Mart 2018 Cumartesi  tarihlerinde Eğitim için başvuran üye firma larımızın 

temsilcisi 19 kişiye 3 gün süre ile eğitim gerçekleşmiştir.

       22 Mart 2018- 23 Mart 2018 – 24 Mart 2018 tarihleri arası ise Dış Ticaret işlemlerine İlişkin 

karşılaşılan sorunlar- Firma Ziyaretleri gerçekleştirilerek eğitim neticelenmiştir

BURHANİYE TİCARET ODASI'NDA  DIŞ TİCARET EGİTİM EĞİTİMİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ 3. BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TOBB'DA YAPILDI

     Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı ticaret ve sanayi odaları ile ticaret 
odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Sarp Kalkan ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları iştirak etti.
 
       Toplantıda 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan ve şirket kuruluş 
işlemlerini basitleştiren 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki değişiklikler konusunda ticaret sicili müdürlükleri 
bilgilendirildi.

    Kalkan, “Dünyadaki iyi uygulamaların tümü, işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması 
prensibi ile şekillenmektedir. Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli 
müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundayız” diye 
konuştu.   
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                     MART AYINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %5,29 ARTTI

  2018 Mart ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,29 artış oldu. Bir 

önceki aya göre kurulan şirket sayısında %5,29, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,78, 

kurulan kooperatif sayısında %52,05 oranında artış oldu.  

  Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %17,87 oranında artış olurken, kapanan 

gerçek kişi ticari işletme sayısında %34,53 kapanan kooperatif sayısında %21,31 oranında azalış 

oldu.Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,95 artış oldu. 2018 yılı Mart ayında, 2017 

yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısında %22,95, kurulan kooperatif sayısında %56,34 oranında 

artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %30,73 oranında azalış oldu.2018 yılı Mart 

ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre %9,75 kapanan gerçek kişi ticari işletme 

sayısı %4,65 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında %9,43 oranında azalış görüldü.2018 yılı 

ilk üç ayında kurulan şirket sayısı, 

  2017 yılının aynı dönemine göre %35,11 oranında arttı.2018 yılının ilk 3 aylık 

döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %35,11 kurulan kooperatif 

sayısında %38,61 oranında artış; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %17,57 oranında azalış 

oldu. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %6,13 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında 

%2,56 oranında artmış olurken kapanan kooperatif sayısında %1,25 oranında azaldı.


