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MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVI
SINAV YAPILDI.
Odamız ve TOBB Meybem arasında yapılan protokol gereği
İlçemizde üyelerimiz Mesleki Yeterlilik Galericilik Belgesi
alanında gerekli eğitimler verilerek sınava tabi tutuldular,80 e
aşkın kursiyerin katıldığı Odamızın binasında ve üyemiz olan
galericiler sitesinde uygulamalı şekilde iki aşamada
gerçekleşti,söz konusu kurs ve sınavlar 3 gün sürdü sınavlar
sonucun da kursiyerlerin belge sonuçları ya
yaklaşık 1 ay sonra
duyurulacaktır.

Ak Parti Mardin il Başkanı Faruk Kılıç ,AK Parti Mardin Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman, Ak Parti Kızıltepe
ilçe Başkanı Mehmet Aydın Yücedağ ve AK Parti'nin Kızıltepe
Belediye Başkan Adayı Şükrü Cevheroğlu, ve Parti yetkilileri Ticaret
Odamızı ziyaret etti.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı DÜNDAR ziyaretten dolayı
memnuniyetini dile getirerek yapılacak olan seçimlerin Ülkemize ve
bölgemize hayırlı olması temennisin de bulundu.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİNE
KATILDI
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri
Yönetim Sistemi Eğitimine Odamız personeli
Velit AYDIN katılım sağladı ,2 gün süren eğitim
yapılan anketler ve örneklemeler ile son buldu.

İŞ KUR VE SGK MÜDÜRLERİNDEN ODAMIZA
ZİYARET
SGK İl Müdürü A.Kerim ŞAHİN,Müdür Yrd Ümit UNAT,
Kızıltepe SGK Müdürü Halit AYDIN,İş Kur İl Müdürü
Mehmet AKIN ,İş Kur İlçe Müdürü Ömer Faruk KARAKAŞ
ve beraberler
beraberlerindeki
indeki heyet Odamızı ziyaret etti,
7143 Sayılı Yapılandırmaya ilişkin süre uzatımı ve
sigortalı işçi çalıştıran işverenlere yapılan teşvikler
hakkın da Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR
ve Meclis üyelerimizle istişare toplantısı
gerçekleştirdiler.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Telefon:0482 312 17 87 Fax:0482 313 49 92
Adres:Atatürk Bulvarı Dündarlar Đş Merkezi Toprak Blok Kat:2 No:2 Kızıltepe / MARDĐN

Ocak Şubat Mart 2019 Sayı:01

AK PARTİ BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BAŞKAN ADAYI, ODAMIZI ZİYARET ETTİ.
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MARDİN ODALARI/BORSALARI ÜNİVERSİTE İLE “BÖ
“BÖLGESEL
LGESEL KALKINMA” KONULU YAYINDA
İŞBİRLİĞİ YAPTI
TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin’de
Üniversite
Üniversite-Sektörler
Sektörler arası işbirliğinin farklı bir örneği
sergilendi. Bu maksatla Mardin İli/İlçeleri
Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile
yayın konusunda işbirliği gerçekleştirdi.

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik
Danışmanı
nı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci tarafından hazırlanan çalışma, bir eğitim kurumu
olarak MAÜ’nün şehriyle ve bölgesiyle kalkınma odaklı işbirliklerine dair bilgiler içeriyor.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI TOBB DA YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR ve
Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN 25 Şubat 2019
tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde
düzenlenen, İstihdam Seferberliği toplantısına
katıldı. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla
gerçekleşti.
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istihdam seferberliği
başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki
bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını söyledi.
Kanun
nun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandığını
anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş dünyası için böyle bir hızlı hareket eden bakanlarımıza huzurunuzda
teşekkür ediyorum. İşte burada sizlerle birlikte 2019
2019 İstihdam Seferberliğini başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz.
Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada İş Var’. TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar
odalar-borsalar
borsalar olarak bu
kampanyayı 81 iilde
lde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için
çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve
geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz
vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye
geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kay
Kaybetmeyeceğiz.
betmeyeceğiz. Bereketli ve umut
dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz” şeklinde
konuştu.
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Zümrüt Selçuk da konuşmasında, ülke ekonomisinin son 16
yılda hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun geçen beş yılında ciddi risklere maruz kaldığını
belirtti.
Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirenin güç
güçlenerek geride
bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, dolar üzerinden kurulan ekonomik
spekülasyonların da başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini söyledi.
Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için ka
kalkınmaya
lkınmaya dair projelerin ve
hamlelerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti.
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İşbirliği çerçevesinde, “Bölgesel Kalkınma Odaklı
Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği” isimli
eser, Kızıltepe Ticar
Ticaret
et Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi
Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret
Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası’nın finansal
desteğiyle MAÜ Yayınları arasında basıldı.

Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya konulan reformlarla, "İş
Yapma Kolaylığı" bakımından, Türkiye'nin dünyada 43. sıraya kadar yükseld
yükseldiğini
iğini aktardı.
Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12
milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızdan yararlanıcı sayısı ise
yaklaşık 3,1 milyona ulaşt
ulaştı."
ı." diye konuştu.
Birinci 100 günlük icraatlarının başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 günlük icraatların süratle tamamlanmak
üzere olduğunu vurgulayan Selçuk, bu kapsamda kolay işverenlik uygulamasının genişletilmesi, aktif iş gücü
programlarının yaygınla
yaygınlaştırılması
ştırılması ve yabancı çalışma iznine yurt dışından başvurunun kolaylaştırılması gibi
hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.
Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Planı'nda olan, 'teşvikten kazancım
ne kadar' uygulamasıyla da işverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar fayda
sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar inşallah." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
İşverenlerimizin nis
nisan
an ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin
yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam
edeceğiz." dedi.
Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her
her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve
vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 2016'da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl
da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya
çıkarıldığını ifade etti.
Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 lira
asgari ücret desteği verildiğini belirtti.
Tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün
gün geçtikçe daha da artığına işaret eden Selçuk,
"Bakanlık olarak geçen hafta açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7
milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek vermekteyiz." diye konuşt
konuştu.
Selçuk, prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenlere 150 milyar liraya yakın destek
sağlandığını kaydetti.
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise birçok platformda ülkenin içinden ge
geçtiği
çtiği ekonomik sürecin
KOBİ'lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler
açıkladıklarını hatırlattı.
Bugün kamu
kamu-özel
özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerin
meyvelerini almak için bir
araya geldiklerini ifade eden Albayrak, "Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade
edildiği gibi 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.
Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye karşı oynanan
oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir
olmanın, milletçe güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildiği bir gündür." diye konuştu.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti
hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını
kaydetti.
Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009'dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu
vurgulayarak, 2018'de açıkladıkları mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı.
Bakan Albayrak, sigorta prim teşviğinin devam ettiğine işaret ederek, "Geçen cuma günü Meclis
Mecliste kabul
edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019
2019-30
30 Nisan 2019 arasında işe alınan
işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak." ifadesini
kullandı.
Finansmana erişim noktasın
noktasında
da da önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Ocak
ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu
paket ile birlikte reel sektörün likidite ihtiyacına ciddi anlamda b
bir
ir destek oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün
itibarıyla 67 bin 438 KOBİ'mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons
edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 mily
milyar liralık
pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara ulaşmış
bulunuyoruz. Şubat sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı geçerek belki de martın ortasına doğru 10 milyar liralık
kredi paketini esnafımıza kullandırmış
kullandırmı olacağız."
Albayrak, üreticilerin modern seracılığa dönüşü ve yatırımları ile ilgili de çok önemli bir finansman paketi
açıkladıklarını, KDV iadeleri ile ilgili önemli adımlar attıklarını anımsattı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sertifika Töreni TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 26 Şubat 2019 Salı günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB
Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un katılımıyla TOBB İkiz Kulelerde gerçekleşti.
leşti.
Gerçekleşen Törene Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR, Genel Sekreter Ahmet ASLAN ve
Akreditasyon Kalite Temsilcisi Velit Aydın Katılım sağladı.Kendi Kategorisin de B sınıfı 5 Yıldızlı Hizmet
ödülü ile ayrılan odamız yine kendi alanında derece ile belgesini almış oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB'un oda ve borsa sistemini tüm
dünyaya ihraç edecek konuma geldiklerini belirterek,
"Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden
talepler var. Oda borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar."
dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen
Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada,
hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini
geliştirmeye devam etmesinin çok önemli
olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve
borsaların da kendilerini dönüştürüp geliştirdiklerini
söyledi.
Oda ve borsaların dijital dönüşümle daktilodan online
belge veren sistemlere geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu,
bugün itibariyle 17 farklı dilde hizmet verebildiklerini
ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların şu ana kadar 800 milyon liranın üzerinde proje desteği kazandırdıklarını
dile getirerek, "Akredite oda ve borsalarımız, 28 ülkenin odaları ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta
yaptıkları proj
projelerle,
elerle, tüm dünyadaki oda borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve borsalar
girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu."
diye konuştu.
-"İltimas, torpil yok"
Akreditasyon u
uygulamasıyla
ygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben versem 365 oda ve borsaya
akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri
Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas,
torpil burada işlemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk
Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Hatta
kanunlarınıı hazırlamamızı istiyorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak bilgileri kendimize
saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe
koyan ülkeler oldu."
Hisarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda ve borsada
borsada akreditasyon denetimleri yapıldığını, bunlardan 103'ünün
belgelerini yenileyebildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş bitti yok. Onlar da kendilerini
yeniliyorlar." dedi.
Hizmet kalitesini daha da artırmak için üyelerin ve firmaların ttaleplerinin
aleplerinin toplanmasına devam edilmesi
gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım.
Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım. Bu camiaya hizmet, esasında milli bir
görev.. İnşallah hep birlikte camiamızı ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız." diye konuştu.
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı konuşmada, bakanlık olarak politika oluşturma süreçlerinde sivil
toplumun görüş ve öneriler
önerilerini
ini çok önemsediklerini belirterek, oda ve borsalarla Türkiye'nin güçlü yarınları
için birlikte çalıştıklarını söyledi.
Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel ekonomisinde akreditasyonun öneminin farkında olduklarını dile
getirerek, "Akreditasyon güven demek, kalite demek, kalite ise marka demek. Günümüzde güven veren,
kaliteli olan, markalaşan rekabette her zaman öne çıkıyor. Artık ülkeler, şehirler markalaşıyor." ifadesini
kullandı.
Bugün kalite kavramının altını yalnızca marka değil, yalnızca ülke imajı değ
değil,
il, aynı zamanda standardizasyon
ve akreditasyonun da doldurduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti: "Hizmet ticaretinin hızla geliştiği bir
dönemde, belki de hizmet alanındaki akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden dahi önemli hale gelmiştir. Bu
nedenle TOBB'un bu girişimini son derece önemli buluyorum. Bu denli rekabetçi bir düzende, oda ve
borsalarımızın akreditasyonu son derece önemlidir. Akreditasyon, oda ve borsalarımızın güvenilir ve kaliteli
hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde,
dönemde, ülkemiz ekonomisi için çok önemli olan
oda ve borsalarımızı daha da güçlendirmek temel hedeflerimizden biridir. Daha güçlü bir ekonomi için
kaliteli hizmet sunan, kurumsallaşmış, Avrupa ve dünya oda borsa sistemiyle uyumlu, üyelerinin talep ve
ihtiyaçlarına
açlarına güvenilir hızlı çözümler sunan, iş dünyasının gözünde güvenilirliğini sağlamış ve kendini daima
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geliştiren güçlü oda ve borsalara ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü oda borsa, güçlü tacir
ve sanayici demektir. Biz de bu bilinçle, tüm oda ve borsalarımızın gerekli koşulları yerine getirerek akredite
olmalarını sağlamalıyız."
-"Hedefimiz
"Hedefimiz birinci sınıf hizmet"
TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz da dünyadaki tüm oda yapılarını inceleyerek akreditasyon
sistemini Türkiye'ye get
getirdiklerini,
irdiklerini, hedeflerinin üyelerine birinci sınıf hizmet sağlamak olduğunu belirtti.
Akreditasyonun bunun en önemli adımları arasında yer aldığını dile getiren Yavuz, üyeler ve odalar arasında
kurulan bağların gün geçtikçe kuvvetlendiğini söyledi.
Yavuz, toplamda
oplamda 269 oda ve borsanın akredite olduğunu, 365 oda ve borsayı akredite etmeyi hedeflediklerini
bildirdi.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı,Genel
Sekreteri ve Akreditasyon Sorumlusunun
katılım sağladığı,Mesleki eğitim ile reel
sektörü, birbirine entegre edecek proje için
adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında
Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü TOBB
Başkanı
anı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un katılımıyla düzenlenen törende
imzalandı. Hisarcıklıoğlu protokolü, ‘hem
eğitim sistemi hem de iş dünyamız için tarihi
bir gün’ olarak değerlendirirken, “Yıllardır dile getirdiğimiz
getirdiğimiz ama bir türlü hayat geçiremediğimiz bir adım
atıyoruz. Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre ediyoruz” dedi.
Bu vizyoner adımın atılmasında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katkılarının önemli olduğunu belirten
Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasından gelen bir Bakanın farkını ve ezberleri nasıl bozduğunu gördük. Böyle hayırlı
bir işe öncü olduğu için kendisini hep birlikte tebrik etmek, alkışlamak istiyorum” diye konuştu.
Yıllardır firmaların çalıştıracak nitelikli eleman bulamadığından
bulamadığından şikayet ettiklerini belirten TOBB Başkanı
şunları söyledi: “Memleketin her yerinde kahvehanelerde gençler işsiz bir şekilde oturuyor. Niye, çünkü
okullarda verdiğimiz eğitim, dışarda işe yaramıyor. Dışarda talep gören nitelikler, okullarda öğretilmiyo
öğretilmiyor. Bu
asimetrik yapıyı değiştirmek zorundaydık. Yurtdışına baktık. Avrupa’da genç işsizliğin en düşük olduğu ülke,
yüzde 6 ile Almanya. Niye, çünkü mesleki eğitim ile reel sektörü, Odalar vasıtasıyla birbirine entegre
etmişler. Genç nüfusumuz var diye övünüyoruz.
övünüyoruz. Ama aslında bu potansiyelimizi kullanamıyoruz. Mesleksiz
olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından da büyük bir risk. İşte Türk iş dünyası,
Odalarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla elini taşın altına koyuyor. Milli Eğiti
Eğitim
m Bakanımızın cesur ve kararlı
politikası sayesinde Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve
dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 81 İl’de 81 meslek lisesi, protokol kapsamına
alınıyor. Odalarımız
alarımız ve Borsalarımız vasıtasıyla buralardaki mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları
doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut
olanları yenileyeceğiz. AR
AR-GE
GE ve Beceri Tasarım Atölyelerini
Atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim içeriklerini TOBB
ETÜ desteğiyle hazırlayacağız.”

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ
SEÇİMİ YAPILDI
TOBB Mardin Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimi
27.02.2019 Tarihin de Odamız toplantı salonun da gerçekleştirildi.
gerçekleştirildi.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Telefon:0482 312 17 87 Fax:0482 313 49 92
Adres:Atatürk Bulvarı Dündarlar Đş Merkezi Toprak Blok Kat:2 No:2 Kızıltepe / MARDĐN

Ocak Şubat Mart 2019 Sayı:01

MEB VE TOBB 81 İLDE 81 MESLEK LİSESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPACAK
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MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
TOBB Tarafından düzenlenen Meclis Üyeleri
Bilgilendirme seminerine Odamız Meclis Üyeleri Katılım
sağladılar,Yönetim Kurulu Başkanımız Genel
Sekreterimiz ve Meclis Üyelerimizin Katılım sağladığı
seminer
ner 3 gün sürdü.Söz konusu seminer de Yönetim ve
Meclis Üyelerine ilişkin gerekli bilgiler verilerek bu
konuda çalışmalar yapıldı.

Milli İstihdam Seferberliği
Değerlendirme Toplantısı Valilik
Toplantı Salonu’nda yapıldı. Mardin
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mustafa Yaman'ın başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya, SGK İl
Müdürü Abdulkerim Şahin , Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü
Bengin Efetürk , DİKA Genel Sekreteri
Yılmaz Altındağ
ndağ ve Kızıltepe Ticaret ve
Sanayi OdasıYönetim Kurulu
Başkanımız Mahmut DÜNDAR katıldı.
Mardin İl ilçe Oda borsaları Başkanlarının yanı Sıra,İşkur, SGK ve STK'ların ve Mardin iş Adamlarının katılım
sağladığı toplantı Mardin Valiliğinin ev sahipliğin de gerçekleştirildi.
Toplantıya ilişkin Bazı Açıklamalar şu şekilde,
İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları
pek çoğu tarihi destekler şeklinde.
Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim.Birincisi; nisan ayı sonuna kadar
sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet
karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır.2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere
3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış
olacak.
Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık
1.113 TL’yi d
devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini
ödeyeceğiz.
İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak.
Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.
Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata
geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz ”denildi.
Toplantıda Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hazır bulunduğu toplantı da
İstihdama yönelik projeler ve devlet desteği ile yapılacak olan teşvikler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 TANITIM
TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK.
Odamız tarafından düzenlenen İstihdam seferberliği 2019
Tanıtım Toplantısı Binamız da yapıl dı ,Cumhurbaşkanı
,
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Şubat’ta başlatılan
istihdam seferberliğini ardından her şehirde odalar ve
borsalar bünyesinde destek ve tanıtım merkezleri
kuruldu. Kızıltepe ilçesinde de Ticaret ve Sanayi Odası
toplantı salonunda oda başkanlarına ve iş verenlere İstihdam seferberliği adı altında ‘Burası Mardin Burada
İş Var’ bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan
aşkan vekili Mehmet
Yüzer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Şoförler
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Odası Başkanı Bedran Şahin, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Nasır Duyan, Esnaf ve Sanatkarlar
Odalar Birliği Başkanı İsa Tunç, Ziraat
raat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, İş-Kur Mardin Müdür Yardımcısı
Abdürrahim Yalçın katıldı.
Kaymakam Mehmet Yüzer, “Ekonominin çarklarının dönmesi için istihdamın yüksek olması gerekiyor.
İnsanlar para kazanabilecek ki harcama yapsın. Harcama yapıldığı zaman ticaretin çarkları da dönecek. O
yüzden devletimiz ve hükümetimiz birkaç yıldır istihdam seferberliği üzerinde duruyor. Yeni istihdam
edecek işverenlerimize teşvikler uygulanıyor. Ben umut ediyorum ki işverenlerimiz daha çok kişi istihdam
eder. Daha ççok kişi par kazandığı için daha çok para harcar bunun için üretilen mallar da satılmış olur.
Böylece ekonominin çarkları daha güzel döner. Toplumumuz daha çok müreffeh olur.” diye konuştu.
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Hedeflerinin 5 bin işsizi iş sahibi yapmak olduğunu Vurgulayan Dündar, “Cumhurbaşkanımız ve TOBB
Başkanı Türkiye genelinde 2 buçuk milyon işçi alacaklarını söylediler. Bizde bu programı yaptık. İnşall
İnşallah
sanayicilerimiz de işçi alacak. Temennimiz 4bin4bin 5 bin işçi almak olacak. Onlar da iş sahibi olacaklar.
İnsanlarımızın iş sahibi olmalarını istiyoruz.” açıklamasını yaptı.
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Nasır Duyan da sanayicilerin önündeki engellerin
lerin kaldırılmasını
istedi. Duyan üretim olmadan istihdamın da olamayacağını söyledi.

MARDİN ODALARI/BORSALARI MÜŞTEREK TOPLANTISINDA İSTİHDAM VE BÖLGESEL
KALKINMA PROJELERİ ELE ALINDI
19 Mart 2019’da düzenlenen toplantının katılımcıları
şöyleydi: Kızılt
Kızıltepe
epe 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
Akr
Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel
Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal,
Kalite ve Akredit
Akreditasyon
asyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa
Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehme
Mehmett Behzat Ekinci.
Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri; Medyada
Görünürlük; MAÜ
MAÜ-Oda/Borsa
Oda/Borsa Saha Çalışması: OSB ve civarı firmalarla “İçsel/Dışsal Ekonomiler” üzerine
araştırma; TOBB X.Türkiye Ekonomi Şurası
Şu rası (Ticaret ve Sanayi Şurası) değerlendirmesi; İstihdam Seferberliği
2019; Yaz dönemi Araştırma
Araştırma-İnceleme
İnceleme Programına katılım; MAÜ
MAÜ-Oda/Borsa
Oda/Borsa İşbirliği: Lisansüstü Program
Tezleri; MAÜ
MAÜ-Oda/Borsa
Oda/Borsa Ortak Yayını: Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mard
Mardin Artuklu (MAÜ)
Örneği; Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Planı.
Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdiler.
Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan uygulamaların/projele
uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle:
• KTB: Derik Halhali Zeytinyağı Coğrafî İşaret Projesi; Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Coğrafî İşaret Projesi,
Lisanslı Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırma Eğitim programının düzenlenmesi, Yunanistan ve İtalya Ticaret
Odaları ile Kapasite Geliştirme Projeleri, Coğrafî İşaretli Mardin Bulguru Yeni Pazarlara Açılıyor adlı projenin
hazırlanması.
• KTSO: Kızıltepe Bulgur Üretim Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasına yönelik proje (Ur
(UrGe) hazırlanması.
• MTSO: AB, TOBB ve ilgili k
kurumların
urumların işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında “Meslek
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Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, “Cumhurb
“Cumhurbaşkanımızın
aşkanımızın bu çağrısının ardından
Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta
boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de
hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Mardin Artuklu Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirlikleri toplantıda özel olarak ele alındı ve yeni dönemde
bunların
unların artırılması hususu müzakere edildi. Bu kapsamda müzakere edilen konular şöyle:
• “OSB ve civarı firmalarla “İçsel/Dışsal Ekonomiler” üzerine yapılan saha çalısması ele alındı ve devamına
karar verildi.
• Yaz dönemi Araştırma
Araştırma-İnceleme
İnceleme Programının sürdürülmesi
sürdürülmesi kararlaştırıldı.
• MAÜ-Oda/Borsa
Oda/Borsa Ortak Yayını olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ)
Örneği” isimli yayının yeni dönemlerde de farklı versiyonlarıyla tekrarlanmasına karar verildi.
• MAÜ lisansüstü beşerî kaynağın
kaynağından
dan faydalanılarak, üyelere yönelik araştırmalar ve raporlar
hazırlanmasına karar verildi. Özellikle lisansüstü tezlerde bölgesel kalkınma hedefinin öncelenmesi
durumunda, bu tür çalışmalara Odalar/Borsalar tarafından doğrudan/dolaylı destek sağlanması kon
konusunda
mutabakat sağlandı.
“İstihdam Seferberliği 2019” toplantının ana gündem maddelerinden bir diğeriydi. Bu çerçevede, Mardin
İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Türkiye’de 2,500,000 yeni iş imkânının sağlanmasına yönelik bu kampanyaya
Mardin olarak destek verdiklerini yinelediler ve bu süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerini artan seviyede
sürdüreceklerini beyan ettiler.
XV.Müşterek Toplantının, 2019 Temmuz’unda Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması
kararlaştırıldı.
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Edindirme Projesi: Mahir Eller Programı”.
• NTB: Nusaybin'de Hububat Ticaret Merkezi yapımı için arsa alım çalışmaları, Turizm potansiyelini artırmak
için TÜRSAB Yönetimini Nus
Nusaybin'e
aybin'e davet edilmesi ve tur seyahatlerine bu destinasyonun da dahil edilmesi
faaliyetleri, SGK ile işbirliği yapılarak üyelere ve Mali Müşavirlere yönelik istihdam seferberliği bilgilendirme
toplantısı düzenlenmesi, Canlı Hayvan Pazarı için ilgili kuruml
kurumlarla
arla görüşmelerin gerçekleştirilmesi
• NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulmasına yönelik proje hazırlığı ve Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulması.

