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KOBİ DESTEK KREDİSİ
TOBB ve Bakanlıkarın desteklediği KOBİ Destek kredisi
kapsamında Odamız İlçemizdeki Yapı Kredi Bankası yetkilileri ile
sözleşme imzaladı Odamız binasında gerçekleşen törene
Yönetim Kurulu Başkanmız Başkan Yardımcımız ve Genel
Sekreterimizin yanı sıra Banka yetkilileri katıldı.
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STRESLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI
Aile terapisti ve psikoloji uzmanı H.ALBAYRAK tarafından Motivasyon u arttırma ve Stresle başa çıkmanın yolları konulu eğitim
verildi,Odamız personelinin katılım sağladığı eğitim yaklaşık 2 saat sürdü.

BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI ELAZIĞ’DA YAPILDI
Kızıltepe Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR, Odamızı temsilen ,Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir
Pakdemirli’nin katılımı ve Doğu ve Güneydoğu Bölgesinden 30’a yakın Oda ve Borsa Başkanlarının iştirak ettiği Doğu ve
Güneydoğu Bölge İstişare Toplantısına katıldı.
Doğu ve Güneydoğu Bölge İstişare Toplantısında, Oda ve Borsa başkanları illerindeki sorunları istişare edip çözüm yolları bulmak
için görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Toplantıda söz alan Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, gerçekleştirilen istişare toplantısının Odalar
ve Borsalar için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, Bakan Pakdemirli’ye Mardin İlimizin ve Organize Sanayi Bölgesinde
Faaliyet gösteren üyelerimizin sorun ve çözüm önerilerini iletti.
Başkan Şahin, Bakan Pakdemirli’den Un İhracatı yasağının Mardin Organize Sanayi Bölgesinde un üretimi alanında faaliyet
gösteren sanayicilerimizi etkilediğini yerli buğdaydan oluşan un ihracatının yasaklanması sanayicilerimizi zor duruma soktuğu gibi
yerli buğdayın stoklarda bekletildiği ve yasaklamanın uzun süre devamı halinde istihdam ve çiftçilerimizin de buğday satışlarında
büyük sıkıntı yaşayacağı ve en kısa zamanda yerli buğdaydan oluşan un ihracatına izin verilmesini talep etti.
Başkan Şahin görüşmede, “GAP eylem planını bölgeler arasında ekonomik ve sosyal gelişme farkını ortadan kaldıracak, işsizlik
ve göç sorunlarından kurtuluş projesi olarak hayata geçeceği, ülke ve bölgemiz için yeni bir milat, yeni bir dönem noktası olacağı,
GAP Sulama kanallarının Mezopotamya ovamıza ve Mardin depolamasının da (Göletinin) hızlandırarak topraklarımızın biran evvel
berekete kavuşmasının en önemli beklentimizdir.
Mardin İlimizde 2.Ürün Mısır’ın geçen sene Toprak Mahsuller Ofisinin (TMO) 0,760/Ton alım fiyatı belirlemesine rağmen Mısır
alımını yapmadığı ve Dane Mısırın destekleme primin verilmesini, kayıt dışılığının ortadan kalkması ve Toprak Mahsuller Ofisinin
(TMO) Dane Mısır alımını yapmasını ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Hibe Yatırımlarının
hızlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, GAP sulama kanallar çalışmalarının süratli bir şekilde sürdürülerek, bir an evvel
Mezopotamya topraklarına kavuşmasını arzulamaktayız. Dane Mısırla ilgili Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) olarak piyasaları
yakından takip etmekteyiz. Özellikle Mısır fiyatlarında üretici aleyhine bir gelişme olabileceğini gördük. TMO olarak yarından
itibaren geçen yıl 760 TL’ye almış olduğumuz mısırımızı bu yıl 950 TL’den almaya başlıyoruz. Ürün bedelleriyle ilgilide
üreticilerimiz endişe etmesinler. 10 gün içerisinde ürün bedelleri de üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacak. Ortalama da 5055 TL civarında bir destek alınacağını düşünürsek üreticimizin eline bin 5 TL civarında bir para geçecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun
diyerek müjdeyi verdi.
Bakan Pakdemirli, “Un ihracatının yasaklaması ile ilgili içinde bunduğumuz ekonomik sorunlar nedeniyle uygulama konuldu biraz
zamana ihtiyacımız var inşallah uzun zaman almadan tekrar sağlıklı ve istenilen şekilde ihracatta yaşanılan sıkıntıları ortadan
kaldıracağız” dedi.
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İstişare toplantısının sonuç bölümünde ise Oda ve Borsa Başkanlarının dile getirdiği sorun ve çözüm önerilerinin raporlanması ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili Bakanlıklara gönderilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Dündar: “Enflasyonla Topyekün mücadeleye varız ”

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar basına yaptığı açıklamada “Fiyat istikrarı
makroekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. “dedi.
Başkan Mahmut Dündar KTSO genel sekreteri Ahmet Aslan ile beraber esnafı ziyaret ederek afiş dağıttı ve konu ile ilgili bilgilendirmelerde
bulundu.
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar ziyaret sonrası basın açıklaması yaparak şunları söyledi:
“Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli
seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift
haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı
olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat
Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi
ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.”
Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu kaydeden Dündar, şunları söyledi:
“Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar,
her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız
Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak
isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne,
kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz.”
“Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz.” Diyen Başkan Dündar açıklamasını şöyle
tamamladı:
“Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekûn mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Kızıltepe
Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica
ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Mardin Kızıltepe olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi
mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu
süreci de geride bırakacağız. “
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Artuklu Üniversitesi Assist. Prof. Dr. M. Behzat EKİNCİ tarafından Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Toplantı
salonunda verilen Eğitime Üyelerimiz ve Personelimizin Yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız Meclis Başkanımız Meclis
Üyelerimiz ve Genel Sekreterimiz de katılım sağladılar, Eğitimde Dış Ticaret ve İhracatı Arttırmaya Yönelik konular ele alınarak
bu konularda nasıl daha iyi değerlendirme yapılabileceği konuları konuşuldu.

GÜNEYDOĞU BÖLGE ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KIYASLAMA
ÇALIŞTAYI MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“Güneydoğu Bölge Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Kıyaslama Çalıştayı” Mardin’de icra edildi. Mardin İli/İlçeleri
Odalarının/Borsalarının (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret
ve Sanayi Odası) TOBB ile ortak bir faaliyeti olan Çalıştay, Mardin Erdoba Elegance Otel’de gerçekleştirildi.
5-6 Kasım 2018 tarihlerinde organize edilen programa, Mardin İli/İlçeleri Odalarından/Borsalarından şu isimler katıldı: Kızıltepe
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdülkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert;
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Nusaybin Ticaret
Borsası Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel
Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa
Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.
Çalıştaya, Mardin İli/İlçeleri Odalarına/Borsalarına ilaveten şu kurumlar iştirak etti: Adıyaman Ticaret Borsası, Adıyaman Ticaret
ve Sanayi Odası, Batman Ticaret Borsası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve
Sanayi Odası, Urfa Ticaret Borsası, Urfa Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası,
Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası, Nizip Ticaret ve Sanayi Odası.

•
•
•
•
•

Program süresince Odalar/Borsalar, çok çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunma ve kendi uygulamalarını kıyaslama imkânı
elde etti. Bu kapsamda şu sunumlar gerçekleştirildi:
Özge Karatepe, TOBB Akreditasyon Sistemi,
Abdüssamet Çelik, Sosyal Medya,
Mehmet Besleme, Kıyaslama Çalışması Amaçları ve Uygulama Yöntemleri,
Adnan Erbaş, Topluluk Önünde Konuşma,
İlker Gür, Risk Yönetimi.
Çalıştayda Mardin’e dair iyi uygulamalara da yer verildi. Bu çerçevede, Mardin Odaları/Borsaları, kendi uygulamalarına ilişkin
bilgiler aktardılar. Ayrıca, Akademik Danışman Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci de Mardin’de icra edilen iyi uygulamalara dair bir
sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ekinci, müşterek toplantılara, müşterek proje ekibine ve dış ticaret programlarına ilişkin bilgiler
verdi.
Programa katılan Güneydoğu Odaları/Borsaları Yöneticileri ve Personeli, Çalıştayın yoğun içerikli olduğunu ve bundan çok
faydalandıklarını dile getirerek bu tür organizasyonları birlikte gerçekleştirmeye devam etmenin önemini vurguladılar.
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Mardinli İşadamları Paris fuarında
Mardin Organize Sanayi Bölgesi Adına, Başkan Vekili Nasır
Duyan ve yönetim kurulu üyeleri Şükrü Karaboğa ile Salim İlhan
katıldı. Paris´te düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarına,Proje
Koordinatörü Nurullah Kılıç, Oli Makarnadan Suud Karaboğa ve Kerim
Karaboğa, İlhan Makarnadan Kazım İlhan ve Alim Özten, Mes
Bulgurdan İbrahim Zamur ve Vecdi Zamur, Hacışakiroğlu Undan
Kenan Duyan, Marduy Undan Veysi Duyan, İpek Bulgurdan Ercan
Kasap ve Faysal Sun, Kılıçlar Bulgurdan Mehmet Kılıç ve Ahmet Kılıç,
Öner Bulgurdan Nimet Öner ve Güneş Akın,. Çağdaş Bulgur´dan
Osman Dölek, Hüseyin Dölek, Kurtaylar Bulgurdan Aydın Kurtay,
Yaşam Undan Hayri Muhan Husen, Ulusal Gümrüklemeden Faruk
Demircan ve Öter Bulgurdan Selahattin Öter ve Turizmci Fırat Kaya
ile Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik katıldı.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Mardinli Mahsum Altunkaya, Mardin standını ziyaret
ederek sanayicilerle sohbet etti. Altunkaya “Türkiye´deki küresel markalarla rekabet etme gücünüze ben inanıyorum. Hedefinizi büyük tutmada
yarar var.” Dedi. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Mardin OSB, Bulgur ve Makarna standını ziyaret ederek,
ihracatta karşılaşılan temel sorunların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi. Mardinli Sanayiciler ihracatta teminatın %10 dan %1 lere çekilmesi
gerektiğini söyledi. İhracat belgelerinin kapatılması aşamasının uzun sürdüğüne dikkat çeken Sanayiciler “Ekonomi bakanlığı belgelerin kapatılması
için bölge müdürlüklerine yazı gönderiyor. Bölge gümrük müdürlükleri bunu bazen randevulu hala getiriyor, bazen de 3 aya kadar uzatabiliyor. Bu
da ihracatın aksamasına neden oluyor. Bu konun çözüme kavuşması gerekir” şeklinde konuştular. GAİB Çıkmaz konuyu ekonomi bakanlığına
taşıyıp takip edeceğini ifade etti. Fuara katılan Türk Firmalarının organizasyon sponsorluğunu üstlenen İstanbul Ticaret Odası, fuara katılan
firmalara birer teşekkür belgesi verdi. Mardin standına gelen İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Bulgur ev
makarna ürünlerini fuara taşıyan firmalara teşekkür belgesi verdi. Mardin Organize Sanayi Başkan Vekili Nasır Duyan Fuara katılan Bulgur ve
Makarna üreticilerinin, Avrupa ve Afrika ülkelerinden çok sayıda kişi ile ikili ve olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, fuarın Mardin OSB´nin
ekonomik gücünü arttıracağına inandığını söyledi. Duyan “ Mezopotamya topraklarında yetişen dünyanın en kaliteli buğdayını, en iyi şekilde
işleyen sanayicilerimiz, Paris´teki Uluslararası Gıda Fuarında Mardin ekonomisinin gücünü ortaya koyuyor. Bu fuarda sadece Bulgur ve
Makarnamızı dünya pazarına sokmaya çalışmıyoruz. Dünya ülkelerinin gıda pazarlarında yüksek bir kalite ve ünlü markalarla rekabet edecek güçte
olduğumuz da ortaya koyuyoruz. Arkadaşlarımız farklı ülkelerden çok sayıda işadamı ile görüşmeler yaptı. Bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde
göreceğiz. Fuarda sanayici ve işadamlarımınız ticari ufku açılmış ve farklı ülkelerin gıda kültürleri hakkında da önemli bilgiler edindiler. Fransa´nın
Paris kentinde yapılan dünyanın en büyük gıda fuarlarından birine katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ekonomi Bakanımıza, İstanbul Ticaret
Odasına, GAİB yönetimine, Sanayici arkadaşlarıma ve Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. “ dedi.

MARDİN
ODALARI/BORSALARI
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE
BİR ARAYA GELDİ
TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81
Akademik Danışman” Projesi kapsamında,
Mardin’de yerel/ulusal/uluslararası kalkınma
faaliyetlerine katkı amacıyla tüm
Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen
müşterek toplantıların 13.’sü gerçekleştirildi.
Toplantı, Nusaybin Ticaret Odası işbirliğiyle Mardin
Artuklu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler
Fakültesi’nde (MAÜ İİBF) icra edildi. 15 Kasım
2018’de yapılan toplantının katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum
Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon
Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak, Genel
Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal,
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci. Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin
Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, Medyada Görünürlük, Mardin’e Teknopark/Teknokent Kurulması,
Odalarda/Borsalarda Proje Uzmanı İstihdamı, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Planı. Mardin
Odalarının/Borsalarının iyi uygulama örnekleri toplantıda özel bir önemle ele alındı. Bu çerçevede, her Oda/Borsa, projelerine
dair bilgi paylaşımında bulundu ve bunlara ilişkin müzakereler gerçekleştirildi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan
uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle: • NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulması; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik
eğitim programları. • KTB: Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Güdümlü Destek Projesi; Bulgur ve
Makarna Sektörüne yönelik Yunanistan ve İtalya Ticaret Odası Kapasite Geliştirme AB Projesi; Lisanslı Depoculuk ve Yetkili
Sınıflandırma Eğitimi Teknik Destek Projesi; Kurumsal Kapasite Artırımı Teknik Destek Projesi; MAÜ İktisat Öğrencilerine
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yönelik Araştırma-İnceleme Programı; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları; Derik Halhalı Zeytinyağı
Coğrafî İşaret Projesi; Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Coğrafî İşaret Projesi. • KTSO: Üyelere “Amaca Yönelik” memnuniyet tespit
çalışmaları, Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları. • MTSO: TOBB işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye
Entegrasyonu kapsamında “Meslek Edindirme Projesi”. • NTB: DİKA’dan Proje Hazırlamaya İlişkin Teknik Destek Projesi;
Hububat Analiz Laboratuarı kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları; Stratejik Plan kapsamında “Üye Teşvik Merkezi” kurulması;
Nusaybin’de bölgeye yönelik bir “Tarım Çalıştayı” gerçekleştirilmesi; Lisanslı Depoculuk Projesi. Mardin’e Teknopark/Teknokent
kurulması mevzuu diğer bir gündem maddesiydi. Bu çerçevede toplantıda, müteşebbislere uygun ortam hazırlamak, üniversitesanayi arasında köprü olmak ve bunların bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla Mardin’de kurulması planlanan
Teknokente ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. MAÜ İİBF Öğretim Elemanları Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Kayaoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Ömer
Doru, Arş.Gör. Mehmet Sadık Aydın, Arş.Gör.İslam Altun ve Ar.Gör.Abdurrahman Ocakhanoğlu’nun da iştirak ettiği toplantının
bu kısmında, Teknokent kurma düşüncesi paylaşıldı ve Odaların/Borsaların bu sürece dair destekleri araştırıldı. Kurumların
tamamı bu fikre olumlu yaklaştıklarını ve imkânları nispetinde katkı sağlayacaklarını ifade ettiler. Toplantıda müzakere edilen
diğer bir husus da Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibi ile ilgiliydi. Bu kapsamda, Odaların/Borsaların projelere yoğunlaşmak
üzere özel bir Proje Uzmanı pozisyonu tespit etmesinin faydası üzerinde duruldu. Odalar/Borsalar, bu konuyu gündemlerine
almaya karar verdi. XIV.Müşterek Toplantının, 2019 Mart’ında Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi
kararlaştırıldı.

DİKA KASIM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Odamız KYT Sorumlusu ve Sanayi Birim Memuru Velit AYDIN nın
katılım sağladığı,Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu'nun
kasım ayı toplantısı, Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında
yapıldı.
Bir otelde yapılan toplantıda, ajansın faaliyet raporlarının kurul
üyelerine sunulurken, önerilen projeler konusunda fikir alışverişinde
bulunuldu. Bazı projeler kurul üyelerine sunulurken, projelerle ilgili
izlenecek süreç hakkında kararlar alındı.
DİKA'nın desteğiyle yürütülen ve uygulama süreleri sona eren
projelerden gelen yazılı taleplerin de görüşüldüğü toplantıda, nihai
durumları ve sözleşme hükümleri hakkında bilgiler verildi, projelerle
ilgili izlenecek süreç hakkında karar alındı.
Olağan toplantıda genel gündem maddelerinin görüşülmesinin
ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinin sanayi ve teknoloji müdürlükleri, KOSGEB il müdürlükleri,
organize sanayi bölgeleri başkanlıkları, üniversiteler, iş adamları ve sanayicilerin katılım sağlayacağı "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi
Yolunda Sanayimizin Geleceği" konulu özel gündem maddesine geçildi.
Basına kapalı yapılan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Özel gündem maddeli toplantının amacı; illerde karar alma düzeyinde yer
alan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilgili paydaşların sanayimizin sorun, talep ve beklentilerini değerlendirmeleri ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacak katkıların alınmasıdır." denildi.
Açıklamanın devamında, "2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı' ile kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi,
ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik
değişimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli
teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilm
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Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Ülkemiz ihracatının artırılması hedefiyle KOSGEB’le işbirliği yapan TOBB, KOBİ’lerin yurt dışı iş gezilerinde önemli bir paydaş
haline gelmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOBİ’lerimizin yurtdışı pazarlara açılmalarını sağlayabilmeleri, bu çerçevede
yurt dışı iş gezilerini yaygınlaştırarak daha nitelikli hale getirip ihracat kapasitelerini artırabilmeleri adına KOSGEB’le yeni bir destek
modeli konusunda işbirliği gerçekleştirmiştir. Bu destekle; KOBİ’lerin kendi sektörü ile ilgili ürün gelişmelerini ve yeni teknikteknolojileri takip edebilmeleri, yabancı pazarda ikili iş görüşmelerini tesis edebilmeleri, ithal/ihraç ürünler analizi ve pazar
araştırmaları yapabilmeleri adına fırsat oluşturulmuş; fuar katılımları, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri ile ticari
kapasitelerini artırmaları hedeflenmiştir. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri çerçevesinde
KOBİ’ler; odaborsaları kanalıyla yurtdışına gerçekleştirecekleri iş gezilerinde destek almaya hak kazanmaktadırlar. Yurt Dışı İş
Gezisi Desteği nedir? Yurtdışı İş Gezisi Desteği, oda, borsa ve birlikler tarafından işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel
gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası işbirlikleri tesis etmeleri amacıyla düzenlemeyi planladıkları yurtdışı iş gezisi
programlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurarak gerçekleştirmeleri halinde KOBİ’lerin faydalanacağı destek
programıdır. Destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanmaktadır. Destek kalemleri nelerdir? a. Konaklama giderleri b. Ulaşım giderleri ( Bulunulan
yerden yurtdışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılacak
havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ulaşım bilet ücretleri) c. Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantıorganizasyon giderleri Destek miktarı ne kadardır? Her bir yurtdışı gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek; a. Kuzey
Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000,- TL b. Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler
için 3.000,- TL’dir. Program süresince sağlanacak desteklerin oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
Yurtdışı iş gezisinde yer alması gereken etkinlikler nelerdir? Destek kapsamına alınacak yurtdışı iş gezisi programında, işletmelerle
yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan “Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar
Listesi”nde yer alan bir fuar ziyaretinin yer alması gerekir. Ancak bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda,
yurtdışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir. a. Meslek kuruluşları* ile toplantı, b. Sanayi
Bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler. Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki)
günden fazla olamaz. Yurtdışı iş gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbiriyle uyumlu olmalıdır. Odaborsalar düzenlemek istedikleri yurt dışı iş gezisi başvurusunu nasıl gerçekleştirir? Oda ve Borsalar düzenlemeyi planladıkları yurt
dışı iş gezisi programı için başvurularını TOBB’a yaparlar. Oda/Borsa yukarıda belirtilen kriterleri dikkate alarak organize
edecekleri yurt dışı iş gezisi programlarının destek kapsamına alınması için; yurt dışı iş gezisi programının başlama tarihinden en
geç 21 (yirmibir) gün öncesine kadar “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Başvuru Formu Ve Taahhütnamesi” ile “Yurt Dışı İş Gezisi
Programı Düzenleyici Oda-Borsa Gerçekleştirilecek Faaliyetlere İlişkin Bilgi Dokümanı” ve ekleri ile resmi yazıyla TOBB’a
başvurur. Başvuru formunun ekinde yer alması gereken belgeler nelerdir? • Ziyaret edilecek fuar bünyesinde gerçekleştirilecek
ikili iş görüşmesi organizasyonlarına iştirak edecek destek talep eden işletmelerin ikili iş görüşmesi katılım kayıt bilgilerine başvuru
formu ekinde yer verilir. • Fuar dışında yapılacak ikili iş görüşmelerinde; iş gezisi programına katılacak tüm işletmeler için ortak bir
platformda yeri ve zamanı belirlenen, gidilecek ülkelerdeki firmalar ile birebir görüşüleceğine ilişkin bilgi ve yazışmalara başvuru
formu ve ekinde yer verilir. Meslek kuruluşları ile toplantı sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile yapılacak
görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez. • Yurtdışı iş gezisi programında; meslek kuruluşları ile toplantı sanayi bölgesi, fabrika,
teknopark gezileri, finans grupları vb. görüşmelerin yer alması durumunda bu aktivitelere ilişkin karşı tarafla yapılan yazışmalara
başvuru formu ekinde yer verilir. • TOBB gerekli görülmesi halinde oda-borsa’dan ek bilgi ve belge isteyebilir. Dikkat edilecek
hususlar nelerdir? • Yurtdışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için; başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı
en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir. • Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin
yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin yurt dışı iş gezisi
programındaki tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 işletmeden az katılım olması durumunda
destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip/ desteklenmeyeceğine KOSGEB Başkanlığınca karar verilir. • Yurtdışı iş
gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir. * İşletmelere ve girişimcilere yönelik
faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize
sanayi bölgeleri yönetimleri Destekten faydalanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurtdışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının
uyumlu olması zorunludur.
TOBB başvuru nasıl değerlendirir? TOBB değerlendirmeyi aşağıdaki esaslar çerçevesinde; a. Yurtdışı iş gezisi programının
düzenlenme gerekçesi, b. Yurtdışı iş gezisi programının detaylı planı (Başlangıç ve bitiş saatlerini ifade ederek gün bazında
program akışı), c. İkili iş görüşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve karşı tarafla yapılan yazışmalar, d. İşletmelerin fuar giriş biletleri, e.
Yurt dışı iş gezisi programı kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin yurtdışındaki işletmeler, kurum/kuruluşlardan alınan
davet ve/veya teyit yazıları, f. Yurt dışı iş gezisine katılacak işletmelerin faaliyet alanları ile yurtdışı iş gezisi kapsamında
gerçekleştirilecek aktivitelerin uyumlu olması, g. Yurtdışı iş gezisi programında organizatör bir kuruluştan hizmet alınması
durumunda, organizatör kuruluşun A sınıfı Seyahat acentası belgesi sahibi olması, h. Programın süresinin ziyaret edilecek Milli
Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarın başlangıç ve bitiş tarihleri ile uyumlu olması, hususlarını dikkate alarak değerlendirir.
Değerlendirme TOBB Yurt Dışı İş Gezisi Ön Değerlendirme Kontrol Listesi çerçevesinde yapılır. Değerlendirme sonucunda yurt
dışı iş gezisi programı kabul edilebilir, reddedebilir veya en fazla 2 (iki) defa revizyon isteyebilir. Son revizyonun, yurtdışı iş gezisi
oda-borsa tarafından programın başlama tarihinden en geç 16 (onaltı) gün öncesine kadar oda-borsa tarafından TOBB’a
gönderilmesi gerekir. İstenilen revizyonların yapılmaması durumunda başvuru reddedilir. Seyahat sonrası sonuç raporu nasıl
düzenlenir? Yurt Dışı İş Gezisi programının tamamlanmasını müteakip, yurt dışı iş gezisini düzenleyen oda-borsa tarafından
“Yurtdışı İş Gezisi Programı Oda-Borsa Sonuç Raporu” hazırlanır. Sonuç raporuna kanıtlayıcı belgeler (fotoğraf, resmi yazı, fuar
ziyaretçi listesi, kartvizit, haber vb.) eklenir. TOBB, Yurt Dışı İş Gezisi sonuç raporunu ve program aktivitelerinin onaylanan
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programa uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin belgeleri değerlendirir. Yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi
halinde yurt dışı iş gezisi sonuç raporu için revizyon ve ek bilgi/belge istenebilir. Yurt dışı İş Gezisi Sonuç raporlarının uygun
bulunmaması durumunda, yurt dışı iş gezisi destek kapsamından çıkarılır. KOBİ’lerin gerçekleştirmesi gereken işlemler nelerdir?
TOBB koordinasyonunda, oda ve borsalar tarafından düzenlenen KOSGEB destekli Yurt Dışı İş Gezilerine katılım sağlamak
isteyen KOBİ’leraşağıdaki işlemleri yerine getirmelidir. 1. KOSGEB Veritabanına Kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı
Başvurusu 2. Yurt Dışı İş Gezisine katılmak için geziyi düzenleyen oda veya borsaya başvuru 3. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
seyahat programına kayıt
1. KOSGEB Veritabanına Kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı Başvurusu Programdan yararlanmak isteyen
işletmenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması,
KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. İşletme ve kurum/kuruluşlar KOSGEB Veri Tabanına Kayıt
Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
Programdan faydalanmak isteyen işletme “İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formu”nu KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden doldurarak ve “İşletme Geliştirme Destek Programı” “Yurt Dışı İş Gezisi” başlığına girerek başvurur ve çıkan
taahhütnameyi kabul ederek başvurusunu onaylar. Uygulama Birimi işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif
durumuna göre başvuruyu inceler. Uygulama birimi tarafından başvurusu onaylanan işletmenin taahhütnamesini Kobi Bilgi
sistemi üzerinden onaylaması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, uygulama birimi tarafından
başvurunun onaylandığı tarihten 30 (otuz) gündür. 2. Yurt Dışı İş Gezisine katılmak için, geziyi düzenleyen oda veya
borsaya başvuru İşletme KOSGEB veritabanına kayıt yaptırdıktan sonra katılmak istediği yurt dışı iş gezisine ilişkin talebini
“Yurt Dışı İş Gezisi Programı KOBİ Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak ve imzalayarak oda veya borsaya iletir.
Yurtdışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir. 3. KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden seyahat programına kayıt Destekten yararlanmak isteyen işletme, ilgili desteğe ilişkin İşletme Geliştirme
Programı Uygulama Esasları’nın, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği “Destek Unsurları” başlığı altında yer alan koşullara uygun
olarak KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurusunu yapar. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, iş gezisi programı
başlama tarihinden 2 (iki) iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. KOSGEB
Uygulama Birimi, başvuruyu mevzuat çerçevesinde değerlendirir. Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
bildirilir. Seyahat dönüşü, KOBİ’ler destekten faydalanmak için ödeme talebini nasıl gerçekleştirir? Yurt dışı iş gezisi
desteğine ilişkin hizmet alımı ve kesin kabulü işlemleri tamamlandıktan sonra işletme KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden “Ödeme
Talep Formu”nu doldurur. Hizmet alımına ilişkin gerçekleşme, fatura ve ödeme tarihlerinin, destek başvurusunun KOSGEB
Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması gerekir. Destek ödeme talebinin KOSGEB tarafından
uygun bulunmasının ardından, ilgili işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır. Destek ödemesine esas belgelerin
(Ödeme talep formu ve ekleri), en geç 1 (bir) yıl içerisinde işletme tarafından destek ödeme sürecine uygun olarak iletilmesi
gerekir. Ayrıntılı Bilgi ve Formlar için: http://www.kobi.org.tr

TOBB VE TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TOPLANTISI DİYARBAKIRDA
YAPILDI.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve yaklaşık 22 kişilik bir
heyetin de katılım sağladığı toplantı Diyarbakırda
yapıldı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği (TOBB) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Türkiye
Bankalar Birliği (TBB), reel sektör ile finans sektör arasındaki diyaloğun
güçlendirilmesi toplantısını Diyarbakır’da yaptı.
Bölgedeki 13 ilin oda ve borsa başkanları, reel sektör ile finans sektörü arasındaki
diyaloğu güçlendirme ve sorunların çözümü için toplantı yaparak değerlendirmede
bulundular. Diyarbakır’da bir otel de yapılan toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu,
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile 13 ilin oda
ve borsa başkanları katıldı.
Toplantıda sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin öneri ve taleplerde bulunan Başkan
Kaya, kullanılan KGF kredilerinin düşük faizle ertelenmesi ve KGF kredisinin yeniden
verilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, ”Bankalar bölge müdürlerinin yetki ve limitlerinin
arttırmalı. Taşınır ipotek uygulamasının yok denecek durumda, bu uygulama hayata
geçirilmeli. Tarım ve hayvancılık kredilerinde ise %5 faizli çiftçi kredileri kullandırmada
büyük sorunlar yaşanıyor. Fich’in Türkiye’ye yaptığını bugün bankalar bize yapıyor,
Raitingi’niz düşmüş diyorlar. Kamu bankalarının ipotek ısrarı büyük sorun teşkil ediyor. 2017 Ortalama Yıllık Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir fert gelirinin en düşük
olduğu iller Mardin, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Muş ve Bitlis’tir”
Toplantı öncesi basına açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, “Bir ilki gerçekleştirerek bu toplantıları düzenlediklerini hatırlattı ve 13 ilin oda ve borsa başkanlarının da
katılımıyla, banka üst düzey yöneticileri ile bir araya geldik. Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmelerini çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydın’ ise reel sektör ve finans sektörünün işbirliğinin önemine işaret ederek, TOBB’un katkılarıyla düzenlenen bu
platformda birbirlerini dinleme ve anlama fırsatı bulduklarını söyledi.
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2018-2019 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ GİYİM YARDIMI
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Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası olarak,Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği nin katkılarıyla her yıl
olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize
giyim yardımı olarak 800 (SEKİZYÜZ) adet
ayakkabı -bot dağıtmış bulunmaktayız. İlçemizde
bulunan okullarımız ile yaptığımız ortak çalışmalar
neticesinde tespit edilen öğrencilerimize yapılan
bu
yardımın,geleceğimizin
teminatı
olan
çocuklarımızın eğitimine katkı sunacağını temenni
ederek,yarının büyükleri ve idarecilerimiz olacak
çocuklarımıza başarılar dileriz.

Başkanın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Engelli vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakan
bireyler olması için toplumsal duyarlılığın
arttırılması gerektiğine vurgu yapan
Başkan
Mahmut DÜNDAR “ Her sağlıklı insanın bir engelli
adayı olduğunu ve engelli insanların yaşadıkları
sorunların sadece kendilerinin değil; ailelerinin,
çevrenin, kısacası tüm insanların ortak sorunu
olduğunu unutmamalıyız ." dedi.
Başkan DÜNDAR şu ifadelerle sözlerine devam
etti;
Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama
katılımlarını, üreten kesme katılmalarına olanak
vermek ve üreten bireyler olmalarını sağlamak,
bunun için çaba göstermek yapılacak en
hakkaniyetli davranıştır. “Engelli olmak engel
değildir, Yeter ki BİZ engel olmayalım” düşüncesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım."
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DÜNDAR IN YENİ YIL MESAJI

2019 yılının birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu ediyor,
Ülkemiz ve iş dünyası adına herkese sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum”

