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BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM

COVİD 19 KAPSAMINDA ALINAN 

Tüm dünyada ve ülkemizde oluşturduğu sıkıntılar sonucunda hayatı olumsuz 
etkileyen Covid 19 salgını sebebi ile hem çalışanlarımız hemde odamıza hizmet almaya 
gelen üyelerimiz için gerekli tedbirler tarafımızca alınmıştır,söz konusu süreçte odamız
vardiyalı sisteme geçilmiş olup bu konuda gerekli tüm uyarılar yapılmıştır.

BAŞKAN DÜNDAR IN BAYRAM MESAJI

TARIMSAL SORUNLAR İÇİN ONL

Pandemi sebebi ile online ortamda yapılan Tarım ve Tarıma ilişkin 
sorunların ele alındığı online toplantıya odamız başkanı iştirask ettiler, 
Tarım ve Orman Bakanımız Sn:Dr:Bekir PAKDEMİRLİ başkanlığın da ve 
TOBB Başkanımız Sn M.Rifat 
Borsa başkanının katılım sağladığı toplantı gherçekleştirildi Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn Mahmut DÜNDAR ın da söz aldığı online toplantı da 
Bölgedeki Elektrik sorununu Sn Pakdemirliye bizzat aktardı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 

 

Siz değerli ve duyarlı üyelerimize önemle 
duyurulur...Ülkemizde başlatılan yardım kampanyası 
bünyesinde katkılarınızı bekliyoruz.

 

 

 

COVİD 19 KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER.

Tüm dünyada ve ülkemizde oluşturduğu sıkıntılar sonucunda hayatı olumsuz 
Covid 19 salgını sebebi ile hem çalışanlarımız hemde odamıza hizmet almaya 

gelen üyelerimiz için gerekli tedbirler tarafımızca alınmıştır,söz konusu süreçte odamız
vardiyalı sisteme geçilmiş olup bu konuda gerekli tüm uyarılar yapılmıştır.

BAŞKAN DÜNDAR IN BAYRAM MESAJI 

TARIMSAL SORUNLAR İÇİN ONLİNE TOPLANTI YAPILDI.

Pandemi sebebi ile online ortamda yapılan Tarım ve Tarıma ilişkin 
sorunların ele alındığı online toplantıya odamız başkanı iştirask ettiler, 
Tarım ve Orman Bakanımız Sn:Dr:Bekir PAKDEMİRLİ başkanlığın da ve 
TOBB Başkanımız Sn M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU nun katkıları ile 365 Oda ve 
Borsa başkanının katılım sağladığı toplantı gherçekleştirildi Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn Mahmut DÜNDAR ın da söz aldığı online toplantı da 
Bölgedeki Elektrik sorununu Sn Pakdemirliye bizzat aktardı.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

Siz değerli ve duyarlı üyelerimize önemle 
duyurulur...Ülkemizde başlatılan yardım kampanyası 
bünyesinde katkılarınızı bekliyoruz.

ÖNLEMLER. 

Tüm dünyada ve ülkemizde oluşturduğu sıkıntılar sonucunda hayatı olumsuz 
Covid 19 salgını sebebi ile hem çalışanlarımız hemde odamıza hizmet almaya 

gelen üyelerimiz için gerekli tedbirler tarafımızca alınmıştır,söz konusu süreçte odamız
vardiyalı sisteme geçilmiş olup bu konuda gerekli tüm uyarılar yapılmıştır.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mahmut Dündar, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

  

Dündar, mesajında şunlara 

  

“Ramazan Bayramı tüm İslam alemine ve dünyaya barış ve huzur getirmesini 
diliyorum. Dünyayı saran salgın hastalıkların bir an önce def edilmesini 
diliyorum. İnşallah Bayram hepimize birlik ve beraberliği hep beraber 
yaşayacağımız mutlu bir yaşam getirir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin 
bayramı tebrik ediyorum.”

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK SORUNU ELE ALINDI

Bölgemizde özellikle yaz aylarında başalayan ve tabiri caiz ise bölgenin 
kangrenleşen bir sorunu haline gelen elektrik kesintileri sorunu yine 
geldi Kızıltepe ilçesi ST ve oda başkanlarının katılım sağladığı ve odamız 
binbasında gerçekleşen toplantıda bu konu hakkında alınacak önlemler ve 
tedbirler dosya halinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere istişare edildi.
 

İNE TOPLANTI YAPILDI. 

Pandemi sebebi ile online ortamda yapılan Tarım ve Tarıma ilişkin 
sorunların ele alındığı online toplantıya odamız başkanı iştirask ettiler, 
Tarım ve Orman Bakanımız Sn:Dr:Bekir PAKDEMİRLİ başkanlığın da ve 

HİSARCIKLIOĞLU nun katkıları ile 365 Oda ve 
Borsa başkanının katılım sağladığı toplantı gherçekleştirildi Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn Mahmut DÜNDAR ın da söz aldığı online toplantı da 
Bölgedeki Elektrik sorununu Sn Pakdemirliye bizzat aktardı. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:02/2020 

Siz değerli ve duyarlı üyelerimize önemle 
duyurulur...Ülkemizde başlatılan yardım kampanyası 
bünyesinde katkılarınızı bekliyoruz. 

Tüm dünyada ve ülkemizde oluşturduğu sıkıntılar sonucunda hayatı olumsuz 
Covid 19 salgını sebebi ile hem çalışanlarımız hemde odamıza hizmet almaya 

gelen üyelerimiz için gerekli tedbirler tarafımızca alınmıştır,söz konusu süreçte odamızda 
vardiyalı sisteme geçilmiş olup bu konuda gerekli tüm uyarılar yapılmıştır. 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mahmut Dündar, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

Dündar, mesajında şunlara yer verdi: 

“Ramazan Bayramı tüm İslam alemine ve dünyaya barış ve huzur getirmesini 
diliyorum. Dünyayı saran salgın hastalıkların bir an önce def edilmesini 
diliyorum. İnşallah Bayram hepimize birlik ve beraberliği hep beraber 

yaşam getirir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin 
bayramı tebrik ediyorum.” 

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK SORUNU ELE ALINDI 

Bölgemizde özellikle yaz aylarında başalayan ve tabiri caiz ise bölgenin 
kangrenleşen bir sorunu haline gelen elektrik kesintileri sorunu yine 
geldi Kızıltepe ilçesi ST ve oda başkanlarının katılım sağladığı ve odamız 
binbasında gerçekleşen toplantıda bu konu hakkında alınacak önlemler ve 
tedbirler dosya halinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere istişare edildi.

HİSARCIKLIOĞLU nun katkıları ile 365 Oda ve 
Borsa başkanının katılım sağladığı toplantı gherçekleştirildi Yönetim Kurulu 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

duyurulur...Ülkemizde başlatılan yardım kampanyası 

“Ramazan Bayramı tüm İslam alemine ve dünyaya barış ve huzur getirmesini 
diliyorum. Dünyayı saran salgın hastalıkların bir an önce def edilmesini 
diliyorum. İnşallah Bayram hepimize birlik ve beraberliği hep beraber 

yaşam getirir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin 

Bölgemizde özellikle yaz aylarında başalayan ve tabiri caiz ise bölgenin 
kangrenleşen bir sorunu haline gelen elektrik kesintileri sorunu yine gündeme 
geldi Kızıltepe ilçesi ST ve oda başkanlarının katılım sağladığı ve odamız 
binbasında gerçekleşen toplantıda bu konu hakkında alınacak önlemler ve 
tedbirler dosya halinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere istişare edildi. 
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AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ

AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 Dön
Akredite Oda/Borsalar için, Risk Yönetimi eğitimleri video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, risk değerlendirmelere ilişkin gereklilikler akreditasyon 
standardı beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Akreditasyon 
sorumlumuz Ferhat DÜNDAR toplantıya aktif katılım sağlamıştır.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA TEDBİRLERİ EĞİTİMİ YAPILDI

İşyerlerinde Yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri 
alınmasıyla ilgili eğitim yapıldı, bu 
personeline azami özen gösterilmesi belirtildi.
güvenliği genel müdürlüğünün konu ile ilgili sunumu okundu ve 
detaylı bilgilendirme yapıldı.

GÜVEN DAMGASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 
sağlayan "güven damgası" sistemine yeni e
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı
konuşmada, "güven damgası" alan şirket sayının 18'e ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimiz
tercih etmeleri çağrısı yapıyorum" dedi.
 Ticaret Bakanlığının, ye
ticaretin devamına yönelik çok 
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda e
Ticaret Bilgi Sistemi 
altına alındığını söyledi. 
KOBİ'lerin Yanındayız” 
firmanın KOBİ'lere yönelik 
bildirdi. 
 Kovid-19 salgın sürecinin, 
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
online alışveriş yapma oranı her 
gerisinde. Online alışverişin 
Tüketiciler, kredi kartı 
istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne 
geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e
 - "Gönül rahatlığıyla

  

AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ 

AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 Dön
Akredite Oda/Borsalar için, Risk Yönetimi eğitimleri video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Eğitimlerde, risk değerlendirmelere ilişkin gereklilikler akreditasyon 
standardı beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Akreditasyon 

uz Ferhat DÜNDAR toplantıya aktif katılım sağlamıştır.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA TEDBİRLERİ EĞİTİMİ YAPILDI

İşyerlerinde Yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri 
alınmasıyla ilgili eğitim yapıldı, bu eğitimde KIZILTEPE TSO 

azami özen gösterilmesi belirtildi.
güvenliği genel müdürlüğünün konu ile ilgili sunumu okundu ve 
detaylı bilgilendirme yapıldı. 

GÜVEN DAMGASI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 
sağlayan "güven damgası" sistemine yeni e-
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı
konuşmada, "güven damgası" alan şirket sayının 18'e ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimiz
tercih etmeleri çağrısı yapıyorum" dedi. 
Ticaret Bakanlığının, yeni tip 

ticaretin devamına yönelik çok 
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda e-
Ticaret Bilgi Sistemi 
altına alındığını söyledi. 
KOBİ'lerin Yanındayız” 
firmanın KOBİ'lere yönelik 

19 salgın sürecinin, 
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle 
online alışveriş yapma oranı her 
gerisinde. Online alışverişin 
Tüketiciler, kredi kartı 
istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne 
geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e

rahatlığıyla sloganımızla kampanyamızı

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 ve 14. Dönem 
Akredite Oda/Borsalar için, Stratejik Planlama eğitimi
gerçekleştirildi. 

Eğitimlerde, Stratejik planların takibine
beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Odamız akreditasyon sorumlusu 
eğitime aktif katılım sağladı.

AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 Dön
Akredite Oda/Borsalar için, Risk Yönetimi eğitimleri video konferans 

Eğitimlerde, risk değerlendirmelere ilişkin gereklilikler akreditasyon 
standardı beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Akreditasyon 

uz Ferhat DÜNDAR toplantıya aktif katılım sağlamıştır. 

ODAMIZDA DEZENFEKTE İŞLEMİ YAPILDI

Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında Kızıltepe belediyesi 
yetkililerince odamızda dezenfekte işlemi yapıldı.

Kızıltepe TSO Yönetim kurulu Başkanı Mahmut DÜN
Üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için gerekli çalışmalar 
titizlikle devam etmektedir.
 

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA TEDBİRLERİ EĞİTİMİ YAPILDI 

İşyerlerinde Yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri 
eğitimde KIZILTEPE TSO 

azami özen gösterilmesi belirtildi. İş sağlığı ve 
güvenliği genel müdürlüğünün konu ile ilgili sunumu okundu ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan 
-ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yaptığı 
konuşmada, "güven damgası" alan şirket sayının 18'e ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimiz

istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne 
geçebilmek için Ticaret Bakanımızın da gayretiyle e-ticarette güven damgası hayatımıza girdi."

kampanyamızı başlatıyoruz" 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:02/2020 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 ve 14. Dönem 
Akredite Oda/Borsalar için, Stratejik Planlama eğitimi video konferans yöntemiyle 

Eğitimlerde, Stratejik planların takibine ilişkin gereklilikler akreditasyon standardı 
beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Odamız akreditasyon sorumlusu 
eğitime aktif katılım sağladı. 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 Dönem 
Akredite Oda/Borsalar için, Risk Yönetimi eğitimleri video konferans 

standardı beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Akreditasyon 

ODAMIZDA DEZENFEKTE İŞLEMİ YAPILDI 

Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında Kızıltepe belediyesi 
yetkililerince odamızda dezenfekte işlemi yapıldı. 

Kızıltepe TSO Yönetim kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR:
Üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için gerekli çalışmalar 
titizlikle devam etmektedir. 

tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan 
ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

oğlu, video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yaptığı 
konuşmada, "güven damgası" alan şirket sayının 18'e ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimiz

koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 
sayıda yeniliğe imza attığını belirten 
ticareti kayıt altına almak üzere Elektronik 
kurulduğunu ve 20 bine yakın firmanın kay
Hisarcıklıoğlu, geçen ay "e
kampanyası başlatıldığını anımsatarak, 28 
avantajlı paketlerle kampanyaya katıldığını 

dijital dönüşümü daha da hızlandırdığına işaret 
konuştu: "Ülkemizde internet kullanıcılarının 
geçen gün artsa da dünya ortalamasının oldukça 
önündeki en büyük engel ise güven 
bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşmak 

istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne 
icarette güven damgası hayatımıza girdi." 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 3, 8, 11 ve 14. Dönem 
video konferans yöntemiyle 

gereklilikler akreditasyon standardı 
beklentileri ile eşleştirilerek örneklerle anlatıldı.Odamız akreditasyon sorumlusu 

Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında Kızıltepe belediyesi 

DAR: 
Üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için gerekli çalışmalar 

tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan 
ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. 

oğlu, video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yaptığı 
konuşmada, "güven damgası" alan şirket sayının 18'e ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımıza, güven damgası almış sitelerimizi 

19) salgını sürecinde 
sayıda yeniliğe imza attığını belirten 
ticareti kayıt altına almak üzere Elektronik 
kurulduğunu ve 20 bine yakın firmanın kayıt 
Hisarcıklıoğlu, geçen ay "e-Ticaret Olarak 
kampanyası başlatıldığını anımsatarak, 28 
avantajlı paketlerle kampanyaya katıldığını 

önüşümü daha da hızlandırdığına işaret 
konuştu: "Ülkemizde internet kullanıcılarının 
geçen gün artsa da dünya ortalamasının oldukça 
önündeki en büyük engel ise güven eksikliği. 
bilgilerini ve kişisel verilerini paylaşmak 

istemiyor. Yasal çerçeveye uygun hazırlanmayan mecralar da maalesef bu sorunları körüklüyor. İşte bu güven sorununun önüne 
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YETENEK KAPISI

GİRİŞİMCİLER İÇİN E

VERBİS 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 
2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu'nda VERBİS'e 
uzatılmıştır. 
 

İDLİB'E BRİKET EV YAPIMI

Suriye'de uzun yıllardır yaşanan iç karışıklığın sebep olduğu 
çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan insani dramın bir yansıması 

göç eden sivil halkın yerleştirileceği briket evlerin yapımına başlanılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'ın talimatları ile yapılacak briket ev sayısı 50.000 adet olarak belirlenmiş, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıda 45.000 ad
vatandaşlarımızın destekleri ile yaptırılması hedeflenmiştir. Briket evlerin kış mevsimi gelmeden bitirilmesi 
gerekmektedir,yaptırılacak evlerin bi
Bu kapsamda odamız KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 12.000 TL Bağışta bulunmuştur.

YETENEK KAPISI 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan "Yetenek Kapısı" 
çevrimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.or
yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman 
ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır. Birliğimiz, 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile 8 Hazir
imzalamış olup "Yetenek Kapısı" çevrimiçi kariyer platformunu desteklemektedir. Bu 
kapsamda hem Oda ve Borsalarımızın hem de Oda ve Borsalarımıza üye firmaların 
"Yetenek Kapısı" kariyer platformuna üye olmaları önem a
Kapısı"nda oluşturulacak hesap ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer 
merkezleri ile iletişim kurulabilmekte, şirketlerin ve kurumların iş/staj ilanları istenilen 
üniversite ve bölümlerden öğrencilerin/mezunlarını
özgeçmişler incelenerek adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurulabilmektedir. Yetenek 
Kapısı; eğitimli gençler arasındaki marka bilinirliğinin artırılmasına, aynı zamanda 
kariyer etkinliklerinin düzenlenerek üniversitelerin 
haberdar olunmasına ve kayıt yaptırılabilmesine imkan sağlamaktadır.

GİRİŞİMCİLER İÇİN E-TİCARETTE GENEL KAVRAMLAR SEMİNERİ YAPILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 
2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri 

İDLİB'E BRİKET EV YAPIMI 

Suriye'de uzun yıllardır yaşanan iç karışıklığın sebep olduğu 
çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan insani dramın bir yansıması 

eden sivil halkın yerleştirileceği briket evlerin yapımına başlanılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'ın talimatları ile yapılacak briket ev sayısı 50.000 adet olarak belirlenmiş, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıda 45.000 adet evin AFAD ve farklı STK'lar eliyle yapılmasına, 5.000 adedinin ise 81 il valimizin öncülüğünde hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleri ile yaptırılması hedeflenmiştir. Briket evlerin kış mevsimi gelmeden bitirilmesi 
gerekmektedir,yaptırılacak evlerin birim başına maliyeti 6.000 TL olup,
Bu kapsamda odamız KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 12.000 TL Bağışta bulunmuştur.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan "Yetenek Kapısı" 
çevrimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.or
yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman 
ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır. Birliğimiz, 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile 8 Hazir
imzalamış olup "Yetenek Kapısı" çevrimiçi kariyer platformunu desteklemektedir. Bu 
kapsamda hem Oda ve Borsalarımızın hem de Oda ve Borsalarımıza üye firmaların 
"Yetenek Kapısı" kariyer platformuna üye olmaları önem a
Kapısı"nda oluşturulacak hesap ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer 
merkezleri ile iletişim kurulabilmekte, şirketlerin ve kurumların iş/staj ilanları istenilen 
üniversite ve bölümlerden öğrencilerin/mezunlarını
özgeçmişler incelenerek adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurulabilmektedir. Yetenek 
Kapısı; eğitimli gençler arasındaki marka bilinirliğinin artırılmasına, aynı zamanda 
kariyer etkinliklerinin düzenlenerek üniversitelerin 
haberdar olunmasına ve kayıt yaptırılabilmesine imkan sağlamaktadır.

TİCARETTE GENEL KAVRAMLAR SEMİNERİ YAPILDI
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 
2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

son kayıt süreleri 

Suriye'de uzun yıllardır yaşanan iç karışıklığın sebep olduğu 
çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan insani dramın bir yansıması 

olarak 2019 yılında İdlib bölgesine yapılan saldırılardan sivil ve 
masum halk ciddi bir şekilde etkilenmiş ve yaklaşık 180 bin aile 
yerinden edilmiştir. Hayatta kalmak için yaşadıkları mekanlarını terk 
etmek zorunda kalan Suriyelilerin İdlib merkezi, kuzeyi ve sınırımıza 
yakın bölgelere doğru göç ettikleri ve acil barınma ihti
oluştuğu üzüntüyle tespit edilmiştir. Akabinde devletimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ve aziz milletimizin maddi manevi 
desteği ile sınırımızın hemen güneyinde yaşanan bu dramın bertaraf 
edilmesi ve insan izzetinin korunabilmesi amacıy
çalışmalar başlatmıştır.
Bu kapsamda 13.01.2020 tarihinde AFAD'ın koordinesinde sivil 
toplum kuruluşları ile bir toplantı yapılmış ve " Bir aradayız, İdlib'in 
yanındayız " insani yardım kampanyası başlatılarak İdlib'in kuzeyine 

eden sivil halkın yerleştirileceği briket evlerin yapımına başlanılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'ın talimatları ile yapılacak briket ev sayısı 50.000 adet olarak belirlenmiş, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 

et evin AFAD ve farklı STK'lar eliyle yapılmasına, 5.000 adedinin ise 81 il valimizin öncülüğünde hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleri ile yaptırılması hedeflenmiştir. Briket evlerin kış mevsimi gelmeden bitirilmesi 

rim başına maliyeti 6.000 TL olup, 
Bu kapsamda odamız KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 12.000 TL Bağışta bulunmuştur.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:02/2020 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan "Yetenek Kapısı" 
çevrimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç duydukları 
yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman 
ve mekândan bağımsız şekilde iletişim kurmalarına imkân sağlamaktadır. Birliğimiz, 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile 8 Haziran 2020 tarihinde İş Birliği Protokolü 
imzalamış olup "Yetenek Kapısı" çevrimiçi kariyer platformunu desteklemektedir. Bu 
kapsamda hem Oda ve Borsalarımızın hem de Oda ve Borsalarımıza üye firmaların 
"Yetenek Kapısı" kariyer platformuna üye olmaları önem arz etmektedir. "Yetenek 
Kapısı"nda oluşturulacak hesap ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer 
merkezleri ile iletişim kurulabilmekte, şirketlerin ve kurumların iş/staj ilanları istenilen 
üniversite ve bölümlerden öğrencilerin/mezunlarının başvurusuna açılabilmekte, 
özgeçmişler incelenerek adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurulabilmektedir. Yetenek 
Kapısı; eğitimli gençler arasındaki marka bilinirliğinin artırılmasına, aynı zamanda 
kariyer etkinliklerinin düzenlenerek üniversitelerin düzenlediği kariyer fuarlarından 
haberdar olunmasına ve kayıt yaptırılabilmesine imkan sağlamaktadır.

TİCARETTE GENEL KAVRAMLAR SEMİNERİ YAPILDI 
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olarak 2019 yılında İdlib bölgesine yapılan saldırılardan sivil ve 
halk ciddi bir şekilde etkilenmiş ve yaklaşık 180 bin aile 

yerinden edilmiştir. Hayatta kalmak için yaşadıkları mekanlarını terk 
etmek zorunda kalan Suriyelilerin İdlib merkezi, kuzeyi ve sınırımıza 
yakın bölgelere doğru göç ettikleri ve acil barınma ihti
oluştuğu üzüntüyle tespit edilmiştir. Akabinde devletimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ve aziz milletimizin maddi manevi 
desteği ile sınırımızın hemen güneyinde yaşanan bu dramın bertaraf 
edilmesi ve insan izzetinin korunabilmesi amacıy
çalışmalar başlatmıştır.  
Bu kapsamda 13.01.2020 tarihinde AFAD'ın koordinesinde sivil 
toplum kuruluşları ile bir toplantı yapılmış ve " Bir aradayız, İdlib'in 
yanındayız " insani yardım kampanyası başlatılarak İdlib'in kuzeyine 

eden sivil halkın yerleştirileceği briket evlerin yapımına başlanılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'ın talimatları ile yapılacak briket ev sayısı 50.000 adet olarak belirlenmiş, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 

et evin AFAD ve farklı STK'lar eliyle yapılmasına, 5.000 adedinin ise 81 il valimizin öncülüğünde hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleri ile yaptırılması hedeflenmiştir. Briket evlerin kış mevsimi gelmeden bitirilmesi 
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olarak 2019 yılında İdlib bölgesine yapılan saldırılardan sivil ve 
halk ciddi bir şekilde etkilenmiş ve yaklaşık 180 bin aile 

yerinden edilmiştir. Hayatta kalmak için yaşadıkları mekanlarını terk 
etmek zorunda kalan Suriyelilerin İdlib merkezi, kuzeyi ve sınırımıza 
yakın bölgelere doğru göç ettikleri ve acil barınma ihtiyaçlarının 
oluştuğu üzüntüyle tespit edilmiştir. Akabinde devletimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ve aziz milletimizin maddi manevi 
desteği ile sınırımızın hemen güneyinde yaşanan bu dramın bertaraf 
edilmesi ve insan izzetinin korunabilmesi amacıyla ivedilikle bir takım 

Bu kapsamda 13.01.2020 tarihinde AFAD'ın koordinesinde sivil 
toplum kuruluşları ile bir toplantı yapılmış ve " Bir aradayız, İdlib'in 
yanındayız " insani yardım kampanyası başlatılarak İdlib'in kuzeyine 

eden sivil halkın yerleştirileceği briket evlerin yapımına başlanılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN'ın talimatları ile yapılacak briket ev sayısı 50.000 adet olarak belirlenmiş, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 

et evin AFAD ve farklı STK'lar eliyle yapılmasına, 5.000 adedinin ise 81 il valimizin öncülüğünde hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleri ile yaptırılması hedeflenmiştir. Briket evlerin kış mevsimi gelmeden bitirilmesi 


