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Odamız 2022 Yılı Kalite Yönetim 

Sistemi Denetimi tamamlandı 

10 ocak 2022 tarihinde saat:09:00 'da açılış toplantısı ile 
başlayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Denetimi Türk Loydu Baş Denetçisi Uzman Şehnaz 
NALBANT tarafından uzaktan denetim tekniği ile 
yapıldı.Odamız Genel Sekreteri Ahmet ASLAN ,Akreditasyon-
KYS yetkilisi Ferhat DÜNDAR,Sanayi birimi Memuru Velit 
AYDIN,Ticaret sicil Müd.Yrd. Murat ÜLKER,Tescil Memuru 
M.Mert ASLAN,Gen. Sk. yrd. Güneş ÇELİK odamız hizmet 
binasında hazır bulunarak katılım sağlamış olup tüm birimler 
denetimde Alanlarına göre Denetime dahil edilmiştir.Denetim 
kapanış toplantısı ile saat 18.30 tamamlandı.  
 

Türk Loydu Tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2015 Tekrar Değerlendirme Denetimi'ni (Tdd) odamız başarı ile tamamlamış 
olup,Hizmet kalitesinin arttırılması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla   iyileştirme ,geliştime ve uygunsuzluklarla ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. 

 

DİJİTAL TAKOGRAF HİZMETİ 

 

 

 

 

 

 Değerli üyelerimiz, Odamız Yönetim kurulunun çabaları sonucun da TOBB tarafından odamıza Dijital Takograf hizmeti yetkisi 

verilmiştir, dileyen üyelerimiz aşağı kısımdaki linke tıklayarak siteye ulaşabilir ve sistem üzerinden kayıt yapabilirler.  

https://staum.tobb.org.tr/WEB/ 

 

 

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketinin piyasaya olumlu 

yansımasını bekliyoruz 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kredi 
Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak destek paketinin olumlu yansımaları 
olacağına inandıklarını ifade etti. 
Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 
kullandırılacak 60 milyar TL’lik üç yeni destek paketinin piyasaya olumlu 
yansımasını bekliyoruz. Ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olsun.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://staum.tobb.org.tr/WEB/?fbclid=IwAR3KtL1JAb-k4cOl54BwYQLEKKw3mp0UyGjs_lqxuEzaO0noMoqNO249s3s
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TOBB, 154 ilçeye 154 yeni okul kazandıracak 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 
Ulusal Eğitime Katkı Protokolü sayesinde, 154 ilçeye 
154 yeni okul kazandırılacak. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “81 İl’de 81 okul projemizin sonuna 
geliyoruz. Ama burada durmuyoruz, yeni ve daha 
büyük bir işe şimdi girişiyoruz. 154 ilçede 154 yeni 
okul için harekete geçiyoruz” dedi.  
81 ile 81 okul kampanyasında son noktaya gelen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eğitimde 
yeni bir projeye imza attı. 
  
TOBB’un eğitim hamlesi, TOBB İkiz Kuleler 
Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol töreni 
ile kamuoyuna duyuruldu. Projenin detaylarının da 
açıklandığı törene, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
toplam 365 Oda - Borsa Başkanı katıldı. 
  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmasında, TOBB olarak Türkiye’nin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandı klarını 
belirterek, “Bu vizyonla hareket ettik ve en önemli yatırım alanı olarak, ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç duyulduğunu gördük. 
TOBB Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla, 81 İlde 81 okul yaparak, milletimize ve şehirlerimize armağan ettik” diye konuştu.  
  
-“TOBB olarak, eğitime yönelik yapmış olduğumuz tüm yatımların ve desteklerin toplam hacmi, 3 milyar 587 milyon liraya ulaştı” 
  
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak eğitime yönelik yaptıkları toplam yatırım ve desteklerin toplam hacminin 3 milyar 587 milyon liraya ulaştığını 
ifade ederek, “Özel sektör olarak, nitelikli çalışan bulamamaktan, mesleki eğitimin ihtiyaçları karşılamamasından şikayet edi yorduk. 
  
Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, özel sektörün rolünü güçlendirmek istiyorduk. Mesleki eğitim, özel sektörün insan 
kaynağını karşılamada en önemli vasıta olsun istiyorduk. Bu bizim 20 senedir gündemimizde olan bir konuydu. Sağ o lsun Bakanımız Mahmut 
Özer’den bu konuda hem büyük destek hem de önemli icraatlar gördük” dedi.  
  
-“154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçiyoruz” 
  
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sektör ve Türkiye açısından yeni ve çok önemli bir girişim başlattıklarını ve bunun gururunu ve sevincini 
yaşadıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:  
  
“81 İl’de 81 okul projemizin sonuna geliyoruz. Ama burada durmuyoruz, yeni ve daha büyük bir işe şimdi girişiyoruz. 154 ilçed e 154 yeni 
okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve Borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha, yeni okullar kazandırıyoruz. İlçelerimize, 
hayırlı ve uğurlu olsun. Hamdolsun, bir zamanlar uzak birer hedef olarak duran eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini, bugün  
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.” 
  
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün imzaladıkları protokol ile TOBB tarafından Türkiye’ye kazandırılan eğitim tesisi sayısının  307’ye 
ulaştığının bilgisini vererek, yapılmış 153 okul ve yapılacak 154 yeni eğitim tesisine ilişkin bilg ileri paylaştı. 
  
-“Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalışıyoruz” 
  
Hisarcıklıoğlu, eğitime yapılan yatırımların asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalıştıklarına dikkati çekerek, “Gençlerim izi geleceğe 
hazırlıyoruz.  Türkiye’nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.  
  
Ülkemizi kurucusu ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi; ‘Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesi ndedir ki, 
Türk milletinin sanatı, iktisadı ve edebiyatı gelişecektir.’ Okullarımız ülkemizin geleceğine, gençlerine ve yarının liderlerine armağan olsun” 
dedi. 
  
Söz konusu protokol ile TOBB, 26 ilk-orta okul, 67 lise, 11 fakülte, 21 öğrenci yurdu, 13 kapalı spor salonu, 6 atölye ve laboratuvar ben zeri 
tesis, 1 üniversite, yurt dışında yapılan 8 okul olmak üzere 153 okul ve yeni yapılacak 154 okul ile toplamda 307 okulun haya ta geçirilmesine 
öncülük etti. 
  
Tüm çabamız ülkemiz ve çocuklarımız için. 
  
#TOBB307egitimtesisi 
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TOBB Staum Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi. 

 

Odamızın Yeni yılda Hizmet vermeye başladığı Dijital 
Takograf Kartı ile ilgili Bilgilendirme Eğitimi 
düzenlendi. 
TOBB tarafından DİJİTAL takograf Kartı hizmeti veren 
odalara yönelik eğitim düzenlenmiş olup Eğitimde 
Staum üzerinden yapılan başvurularda dikkat edilecek 
hususlar görüşülmüştür,bunlar: 
 Arızalı kartların aylık toplu olarak gönderilmesi. 
 Her kullanımda NVİ’ye ek ücret ödenmemesi için 
zor durumda kalınmadıkça kimlik bilgileri güncelle 
butonu kullanılmamalıdır . 
 Fotoğraf ve imza arka fonları şeffaf değil beyaz 
olmalıdır. 
 Yeni ehliyet yada kimlik alanların imza ve 
fotoğrafı staum’a otomatik aktarılacak. 
 Teslim tutanakları oda’da muhafaza edilecek 
 Fotoğraf ve imza’lar boyutu kare olmalıdır. 

 65 yaş ve üstü olanların başvurusu staum ile iletişime geçilerek yapılmalıdır. 
TOBB Staum Yetkilisi Şevval TEKER'in sunduğu eğitime,Odamız Muamelat Memuru Muhammed İRKILATA katılım sağlamıştır. 
 

 

Dijital İmza Beyannamesi Eğitimi 

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ MERSİS İMZA VERİSİ VE 
YETKİ KABUL İŞLEMLERİ MODÜLÜ EĞİTİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi 
yazıda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40 ıncı maddesi 
düzenlemesi çerçevesinde MERSİS'te şirket/işletme adına 
imzaya yetkililerin imza verilerinin mevcut olması halinde 
ilgili veri tabanlarından temini işlem süreçleri ile 
şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul 
işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla 
"Yetki Kabul İşlemleri" modülünün oluşturulduğu, 
düzenlemeyle halihazırda fiziki olarak ticaret sicili 
müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin 
elektronik ortama taşınması amaçlandı. 
 
 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü personeli ile 238 ticaret sicili müdürlüğünden 550 personelin katılımıyla gerçekleşen Eğitime odamız Tescil 
Yetkilisi M.Mert ASLAN katılım sağlamıştır. 
Toplantıda Sunucu ve Eğitmenler 
PİLOT BÖLGE OLARAK TSM MÜDÜRÜ İBRAHİM TIRPANCI 
TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRÜ GÖKHAN MİRAHMETOĞLU 
DAİRE BAŞKANI SERKAN YÜKSEL 
  
 

Mardin TSO' ya hayırlı olsun ziyareti 

 
 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odasına Yeni hizmet binasına taşınması sebebiyle 
ziyarette bulunuldu. 
Zİyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR ve Genel 
Sekreterimiz Ahmet ASLAN ,Mardin TSO Yön.Kur Bşk. Mehmet Ali TUTAŞI ile 
görüşmüş olup ; Başkan DÜNDAR:'' Yeni Hizmet binasının Mardin TSO 
Camiası,Üyeler ve çalışanları için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." 
ifadelerini kullandı 
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Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Oluşturma Protokolü 

İmza Töreni gerçekleştirildi. 

 

 

Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Oluşturma Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Mardin Valiliği ,Mar din 
Artuklu Üniversitesi,Mardin İl ve ilçelerin oda/borsa başkanlarının katılmış olduğu kurucu heyette odamız Yönetim kurulu Başkanı 
Mahmut DÜNDAR da bulunmuştur. 
Zirai teknoloji Geliştirme Bölgesi nedir? 
-Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında 
ilişkili,bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlan mış,içinde 
yer alan kiracı firmalara teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip teşvik ve 
mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.ZTGB :faaliyetlerinin en az%75'nin ziraat alanında yapan''ihtisas'' Teknoloji Geliştirme Böl gesidir. 
 

 

2022-2025 Stratejik Plan ve Akreditasyon Sisteminin Geliştirilmesi 

 

2022-2025 Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında odamız 

Meclis üyeleri ve personeline yönelik birtakım eğitim ve 

çalışmalar düzenlenmiştir.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

,Dika ve Odamız işbirliği ile Danışman Mehmet 

BESLEME tarafından yürütülen proje kapsamında 4 yıllık 

stratejik plan ve Akreditasyon sisteminin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.Bu kapsamda üyelerimize daha iyi 

hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN. 

 

Kadınlarımızın hayatın her alanında olması gerektiği 

fikrimizi her platformda dile getiren bir kuruluş olarak 

Emekçi Kadınlarımızın gücü ve gayreti ile Ülkemizin her 

alanında söz sahibi ve güçlü karakterler olarak 

benimsenmeleri bizim için ayrıca bir önem taşımaktadır. 8 

Mart dünya kadınlar gününü kutlar tüm kadınlarımıza 

esenlikler dileriz.  

KTSO Yönetimi. 

 

 

 

  

 

Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı 

Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu işbirliğiyle 
eşya ve yolcu taşımacılığı sektörü temsilcileri, kamudan 
yetkililer, alanında uzman kişiler ve bilim insanlarının 
katılımıyla 15 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
“Şoförlerin Hukuki Koşullarının İyileştirilmesi, Şoförlük 
Mesleğinin Sorunları ve Mesleğe Özendirme ve Şoförlerin 
Eğitimi” konu başlıklarında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı 
oturumda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan sürücü yokluğu 
sorunu ve çözümleri kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındı. 
  
Sürücü yokluğuna çözüm sağlanmasını hedefleyen söz 
konusu çalıştayda, tedarik zincirinin kesintisiz işleyişi ile 
emniyetli yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinin olmazsa 
olmazı olan şoförlük mesleğinin temel sorunları, şoförlerin 
çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin hususlar, eğitim 

teşvikleri ve müfredat güncelleme çalışmaları tarafsız bir anlayışla masaya yatırılırken, çözüm önerileri değerlendirilerek a tılacak somut 
adımlar belirlendi. 
  
Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı'na odamızı temsilen 'Ulaştırma Meslek Komite Başkanı Sn. M.Tahir AYDOĞAN' katılım sağlamıştır. 
  
Çalıştayda Sn: M.Tahir Aydoğan tarafından Ulaştıma sektörünün geliştirilmesi için Görüş ve öneriler sunulmuş olup,özellikle:Şoförlerimizin 
eğitim konusunda eksikliklerinden dolayı pazar payımız düşmektedir,bunun düzeltilmesi amacıyla: Şoförlerimizin eğitimine ilişkin meslek 
liselerinde şoförlük mesleğine ilişkin eğitim dalı oluşturulması önerilmiştir. 
 
 
 

Akreditasyon Oryantasyon Eğitimi 

 
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, akredite 
oda ve borsalarda göreve yeni başlayan Akreditasyon Sorumluları ve 
Genel Sekreterler için Akreditasyon Oryantasyon Eğitimi 24 Mart 
2022 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de düzenlendi. 
Eğitimde, Akreditasyon Standardı kapsamındaki beklentiler ve 
yapılması gereken düzenlemeler anlatıldı. 
Odamız Genel Sekreteri Ahmet ASLAN ve Akreditasyon yetkilisi 
Ferhat DÜNDAR eğitime katılım sağlamışlardır.  
 

 


