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ODALAR/BORSALAR MARDİN VALİSİ İLE BÖLGESEL KALKINMA MESELELERİNİ MÜZAKERE ETTİ
Mardin Odaları ve Borsaları, bölgesel kalkınma amaçlı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin Valiliği ziyaret edildi.
12 Temmuz 2021’de Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a yapılan ziyaretin katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB)
Meclis Başkanı Nezir Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan;
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,
Akredit
Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret
ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir
Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa
Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi
(MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Behzat Ekinci.
Ziyarette şehrin ve bölgenin kalkınmaya ilişkin çeşitli
sorunları ele alındı. Bu kapsamda gündem maddeleri
şöyleydi: Siirt fıstığı dikim faaliyetleri, Yer fıstığı ekim
çalışmaları, İş dünyasının e-ticaret
ticaret sistemine
entegrasyonu, Yerel ürünlerin promosyonuna ilişkin
inisiyatif, Anız yakımının engellenmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile işbirliği, Bölgesel kalkınma amaçlı projelerde yerel
ürünlerin tercihi, Odaların/Borsaların ilgili kuruluşlarla paydaş ilişki seviyesinin artırılması.
Toplantıda tarımsal ürün çeşitliliği kapsamında Siirt Fıstığı ve Yer Fıstığı özel bir önemle ele alındı. Mardin Valiliği de bu konuya
çok olumlu bir yaklaşım sergilediğinden ortak çalışmalar yapılması hususunda iyi niyet beyanında bulunuldu. Ayrıca, Mardin’de
ve civarında benzer şekilde katma değeri yüksek badem ve zeytin bitkilerinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor.
Odalar/Borsalar, sebep olduğu yerel ve küresel sorunlar dolayısıyla Mardin’de ve civarında dönemsel olarak gerçekleştirilen
anız yakım işleminin azaltılması hususunda ilgili kurumlarla işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.
Odalar/Borsalar öncülüğünde gerçekleştirilmesi düşünülen “Yerel Ürünlerin Promosyonuna İlişkin İnisiyatif” kapsamında
Valilik desteği talep edildi. Bu hususta icra edilecek faaliyetler için prensipte olumlu bir yaklaşım sergilendi.
Mardin’le ilgili hazırlanan ve yürütülen projelerde, imkânlar dahilinde, Mardin’de ve civarında üretilen malların/hizmetlerin
tercih edilmesine dair müzakerelerde bulunuldu. Böylece bölgesel kalkınma
ınma amacına daha uygun hareket edilebilecek.
Mardin Odalarının/Borsalarının ilgili Kamu, Özel ve Karma kurum/kuruluşlar ile işbirliği seviyelerinin artırılmasına dair
müzakerelerde bulunuldu. Bu husustaki olumlu niyet yinelendi ve Odalar/Borsalar, davet edilmeleri hâlinde paydaş/ortak
olarak her türlü işbirliğine ve katkı sağlamaya hazır olduklarını bir kez daha yineledi.
Güzel bir ortamda gerçekleştirilen ve verimli neticelerin alındığı bu tür toplantıların sürdürülmesi ve işbirliğinin artarak devam
ettirilmesi kararlaştırıldı
ODALAR/BORSALAR DİKA İLE YENİ PROJELERDE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile bölgesel
kalkınma amaçlı işbirlikleri arayışında. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, Dicle
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’ni ziyaret etti.
12 Temmuz 2021’de DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı’ya gerçekleştirilen
ziyaretin katılımcıları şöyleydi: DİKA Mardin Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörü Sihat Ferat Toktaş, Uzman Selim Duran; Kızıltepe Ticaret Borsası
(KTB) Meclis Başkanı Nezir Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert;
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar;
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, Akreditasyon Sorumlusu Ercan
Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa
Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.
Ziyarette özellikle bölgesel kalkınma amaçlı işbirliği seviyesinin artırılmasına yönelik müzakereler gerçekleştirildi. Bu
kapsamda gündem maddeleri şöyleydi: Alternatif ürün çeşitlendirmesi kapsamında Siirt fıstığı ve yer fıstığı dikim/ekim
çalışmalarına d
destek arayışı, İş dünyasının e-ticaret
e
sistemine entegrasyonuna yönelik teknik destek çalışmaları, Yerel
ürünlerin promosyonuna ilişkin inisiyatife katkı talebi, Bölgesel kalkınma amaçlı projelerde yerel ürünlerin tercihine ilişkin
beklentiler, e-Akademi
Akademi çalışmalarına destek, Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin kapasitesinin geliştirilmesine dair çalışmalar.
Odalar/Borsalar, üyelerinin alternatif pazarlama imkânları elde edebilmesi amacına yönelik olmak üzere bir dizi çalışma
yürütüyor. Bu amaçla ilgili kurumların/kuruluşların
umların/kuruluşların işbirliğiyle iş dünyasının e-ticaret sistemine entegrasyonu konusu ele
alındı. DİKA konuya ilişkin teknik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Odalar/Borsalar, “Yerel Ürünlerin Promosyonuna İlişkin İnisiyatif” için destek talebinde bulundu. Bu konuda DİKA ile işbirliği
imkânları ele alındı.
Mardin’le ilgili hazırlanan ve yürütülen projelerde, imkânlar dahilinde, Mardin’de ve civarında üretilen malların/hizmetlerin
tercih edilmesine dair müzakerelerde bulunuldu. Odalar/Borsalar, böylece bölgesel kalkınma amacına daha uygun hareket
edilebileceği düşüncesiyle bu hususta ilgili kurumların olumlu bir yaklaşım sergilemesinin önemine değindi.
Odalar/Borsalar, dönemsel planların/programların oluşturulmasında davet edilmeleri hâlinde paydaş/ortak olarak her türlü
işbirliğine ve katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
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Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin kapasitesinin artırılması özel bir gündem maddesi olarak ele alındı. Bu kapsamda ekip
üyelerine DİKA tarafından “Proje Döngü Yönetimi”
Yöneti
konusunda teknik destek verilmesi ve ilgili bilgilendirmelerde bulunulması
kararlaştırıldı.
Ziyaret sonunda, DİKA ile işbirliği seviyesinin artmasına imkân sağlayan bu toplantılara devam edilmesi ve bölgesel
kalkınmaya katkı sağlanması hususunda yakın
yakı işbirliğinin sürdürülmesi hususundaki iyi niyet karşılıklı olarak yinelendi
HALKBANK ŞANLIURFA BÖLGE KOORDİNATÖRÜNDEN ODAMIZA ZİYARET
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HalkBank Şanlıurfa Bölge Koordinatörü Metin YEDİYILDIZ ,Halkbank Kızıltepe
Şube müdürü M.salih AZİK ve banka çalışanlarından oluşan heyet
odamızı ziyaret ettiler.Bu ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut
DÜNDAR'a taziye dileklerinde bulundular.

DESTAN YÜREKLE YAZILDI
Demokrasimize ,vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ederiz.
Şehitlerimizi rahmetle,gazilerimizi minnetle anıyoruz.

ORMAN YANGINLARDAKİ YARAYI SARABİLMEK İÇİN TOBB’DAN 5 MİLYON TL DESTEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturabilmek için 5
milyon lira destek vereceklerini açıkladı.
Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu
cümlelere yer verdi: “Milletimizin yanındayız. Birlikten güç ve umut doğar.
Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için
TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

KIZILTEPE'DE 24 DERSLİKLİ LİSE İNŞAATI
İlçemiz Kızıltepe'de yapılmasına başlanan Okul projesi -24 Derslikli Lise İnşaatı
Teknik Ekip Toplantısı Odamız toplantı salonunda yapıldı.Toplantıya Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreter Ahmet ASLAN ile
TOBB İnşaat Biriminden Mehmet ÜLGER,Mardin Valiliği Denetim EKİBİ
,Yüklenici Firma Yetkilileri katılım sağlamışlardır.Okul inşaatının durumu ,hangi
aşamada olduğu ve yapılacak işlemlerle ilgili genel bilgilendirme yapılıp
; toplantı sonrasında sahada kontroller sağlanmıştır.
YANGIN FELAKETİ YARDIM KAMPANYASI

Değerli üyelerimiz,malumunuz olduğu üzere ülkemizin farklı bölgelerinde son
zamanlarda yaşanan orman yangınları doğal yaşamı ve ticareti son derece olumsuz
etkilemiştir. Bu kapsamda Odalar Birliğinin başlatmış olduğu Yardım Kampanyasına
nakdi yardımlarınızı bekleriz.
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HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ
TOBB,Ticaret Bakanlığı ve Merkez Kayıt İstanbul tarafından düzenlenen Eğitim Webinarına Odamız Ticaret Sicili Müdür
Yardımcısı Murat ÜLKER ve Ticaret Sicili Tescil Yetkilisi M. Mert ASLAN katılım göstermiş olup eğitimde A.ş. lerdeki yeni
düzenleme hakkında bilgiler verilmiştir.
Buna göre;
Payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin
ve bu senetlere sahip olanlara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna
(MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getiren 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
MKK tarafından Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde
uygulamaya alındı.
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ŞANLIURFA’DA ODA
ODA-BORSA
BORSA BAŞKANLARI VE GİRİŞİMCİLERLE İSTİŞARE
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Bölgesel Kalkınma, Yatırım, İşbirliği Forum
ve Fuarı’na katılan Oda ve Borsa Başkanları ile kadın ve genç
girişimciler ile istişare toplantısına katıldı.
Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye ve çözüm
üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen KTSO Meclis
Başkanı Beşir DÜNDAR ,Meclis üyesi Selahattin ÖTER ve Genel
Sekreter Ahmet ASLAN katılım sağladı
DÜNYANIN EN DEĞERLİ ARAZİSİ AKILLI TELEFONUN EKRANIDIR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin cep telefonu
ekranları olduğunu belirterek, "Önemli olan bu değerli arazide
yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market
sahibi olmak ön
önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer
alabilmek çok önemli." dedi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından
düzenlenen ve üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden
sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı bir araya
getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2021 etkinliği başladı.
Sektörünün en büyük konferans ve fuarı olma özelliği taşıyan ve
bu yıl "Gelecek" temasıyla düzenlenen konferans ve fuar
etkinliğinin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, üretim, tedarik ve
lojistiğin son ayağı olan perakende sektörünün, değer zincirinin müşteri ile buluştuğu çok büyük bir organizasyon olduğunu
söyledi.
Perakende sektörünün ülke ekonomisinin barometresi ve istihdam fabrikası olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, yerel, ulusal
ve uluslararası
ası zincirlerin oluşturduğu bu üçlü saç ayağında, yerel perakendecilerin çok ciddi bir atak içinde olduğunu bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, yerel perakendecilerin sektördeki payını her geçen gün artırdığını kaydederek, üretici ve tüketici arasında
önemli bir köprü
öprü vazifesi gördüğünü, ekonominin gelişmesine ciddi katkı sağladığını anlattı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, eskiden alışverişlerin tek noktadan yapıldığını, "Artık indirim marketleri, ulusal ve yerel marketler, benzin
istasyonlarındaki marketler, tanzim satışlar,
lar, Tarım Kredi Kooperatifleri, e-ticaret siteleri ve hızlı teslimat şirketleri var." diye
konuştu.
Alternatifin çok olduğunu, yerel marketlerin bu alternatifler içerisinde "nasıl ayrışacakları" sorusuna cevap bulması gerektiğini
dile getiren Hisarcıklı
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak akıl ile ortak çözümler bulmalısınız. Bu noktada bazı önerilerim
olacak. Öncelikle size bir soru sormak istiyorum; Dünyanın en değerli arazisi nerede? Bilen var mı? Dünyanın en değerli arazisi
akıllı telefonun ekranıdır. Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi
olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli. Peki dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu
ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil bir uygulamanın
içerisinde yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden şirket veya
ürününüze ulaşılıp ulaşılamadığı tüketici tercihlerinde çok ama çok önemli. Bu birinci madde."
- Ortaklık ve yerel markalarla iiş birliği çağrısı
ğrısı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ikinci nokta olarak yerel perakendecilere, ortaklık yapmaları ve ortak hareket etme kültürünü
öğrenmelerini tavsiye ederek, şu önerilerde bulundu: "Üçüncüsü; illerdeki yerel markalarla işbirliği yapın. Yerel üretici
markaları ortak paydaşınız olarak kurgulayın. Birlikte büyüyün. Dördüncüsü; şehirlerin markalaşmasına yatırım yapın.
Unutmayın, artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor. Şehrin markasının parçası olun. Olun ki, şehrin markasıyla birlikte
büyüyün. Beşincisi; akıntıya kürek çekmeyin. Sadece perakende de değil her sektörde her alanda düşünce tembelliğimizi
bırakırsak, her şey bambaşka olacak."
Hisarcıklıoğlu,
u, ekonomideki ve özellikle de turizm sektöründeki toparlanmanın devam etmesiyle, perakende başta olmak üzere,
diğer sektörlere yönelik talebin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
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- TPF Yönetim Kurulu Ba
Başkanı
kanı Ömer Düzgün
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğünü ve küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldığını söyledi.
Dünya gıda fiyatlarının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Düzgün, birçok Avrupa ülkesinde tedarik
zincirinde aksamalar yaşandığını belirtti.
Düzgün, ekonomik olumsuzluklarda perakende işletmelerinin sorunun kaynağına inilmeden sorgulandığını ifade ederek,
sektördeki olumsuzluklara rağmen işletmecilerin pek çok alanda katma değer yaratmaya devam ettiğini vurguladı.
Yerel zincirlerin 2020 yılında 10 bin kişiye yeni iş kapısı yarattığını belirten Düzgün, "Her yıl istihdamı artırma sözü veriyoruz.
Bugüne kadar mahcup olmadık, ne mutlu ki 100 bin kişilik istihdam barajını aştık. Çalışan ailemiz büyümeye hızla devam
ediyor. Ciromuz 45 milyar TL'ye ulaştı. Yerel zincirler olarak bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımla tek
yürek halinde hareket edip, yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.
HİSARCIKLIOĞLU, TEKNOFEST’İ ZİYARET ETTİ
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TEKNOFEST'i ziyaret etti.
Hisarcıklıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali TEKNOFEST'teki stantları gezerek, burada sergilenen teknolojik araçlarla
ürünleri inceledi. TOBB ve TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOGG standını da ziyaret
etti.
Hisarcıklıoğlu ayrıca, Akıllı Ulaşım Yarışması’nda TOBB ETÜ’yü temsil eden
Optimaprime takımıyla bir araya gelerek sohbet etti.
TEKNOFEST 2021’DE ÜNİVERSİTE VE ODALAR/BORSALAR İŞBİRLİĞİ YAPTI
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, 21-26 Eylül
2021’de İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali)
işbirliği yaptı.
MAÜKÖK (Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği
Koordinatörlüğü) inisiyatifiyle gerçekleştirilen işbirliği kapsamında
kapsamınd MAÜ ve
Odalar/Borsalar (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin
Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası)
Orion takımının teknoloji projesine sponsorluk yaptı.
Orion takım liderliğini MAÜ Makine ve Teknolojileri Bölümü mezunu Suphi Can Yertüm’ün yaptığı Teknofest proje ekibinde
Öğr. Gör. Hasan Yılmaz, Muhammed İkbal Sırdaş, Erkam Celal Gürel ve Rabia Durmuş yer almaktadır. Proje, ön elemelerde
başarı elde ederek Teknofest 2021’e katılım imkânı kazandı.
Proje kapsamında geliştirilen ve Orion takımı tarafından Teknofest’te temsil edilen iç lojistik amaçlı otonom prototip aracı, 100
kilo ve altı yükleri kolaylıkla taşıyabilecek kapasitede olup bunun geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Sensör ve kamera
sistemi bulunan araç, etrafındaki cisimleri kolaylıkla algılayabilmekte ve sistem içerisinde gerçek zamanlı çalışan algoritma
yapıları bulunmaktadır. Tasarımında kullanılan ürünlerin çoğunluğu yerli ürünlerden seçilen aracın ağırlığı minimum seviyede
tutularak işlevselliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Kitlesel pazarlama stratejisiyle ilerleyen proje kapsamında ortaya çıkan ürünün pazarlanma sürecinde sınırlı bir alan
bulunmadığını belirten proje ekibi, fiyat-performans
performans ürünü üretmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade ederek
“Endüstri 4.0 yeni ve gelişmekte olan bir pazardır ve 7.2 Milyar Euro’luk bir pazar hacmi mevcuttur. Ayrıca olası rakiplerimiz
SEIT, SEAT ve Endüstri 4.0 ile ilgilenen tüm işletmelerdir. Lojistiğin kullanıldığı tüm fabrika ve kuruluşlar pazar alanımıza
girmektedir” diyerek prototip aracın sahip olduğu potansiyele ilişkin ipuçları vermektedirler.
İsmi Transbot olan prototip araç; fabrika içi ve gerekli alanlarda lojistiği sağlamaktan sorumlu güdümlü bir robot olup otonom
niteliklidir. Yani aracın kullanımında insana ihtiyaç duyulmamaktadır. Ek olarak fiyat-performans ürünü olarak öne çıkacağı da
dikkate alınınca tercih sebebi olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yük taşıma kapasitesinin kendi ağırlığına oranla artırılmış olması
ve aracın imalâtında kullanılan ürünlerin yerli olması tercihini artıracak faktörler arasında dile getirilmektedir.
MAÜ’nün ve Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının projeye sponsorluk yapmalarındaki motivasyon
vasyon kaynaklarından biri ise
prototip aracın bölgesel kalkınma sürecinde taşıdığı potansiyeldir. Nitekim, proje prototipinin Mardin’de oluşturulması ve ilgili
faaliyetlerin ağırlıklı olarak buradan sürdürülmesi dikkat çekici bulunmaktadır. Ayrıca, proje ekibinin “Orta-uzun vadede
Mardin’i pilot bölge olarak seçme hedefi” de önem taşımaktadır.
MAÜ ve Mardin Odaları/Borsaları, şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik projelerde işbirliğini artırarak sürdürmeyi
hedeflediklerini dile getirdiler

