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PARAF TİCARİ

milyon işletme
TOBB ve Halkbank
TOBB Başkanı
alım satımı, bankalardan
Bu kartın, tedarik
"Bu kart ile alıcı
derdiyle uğraşmadan,
peşin ya da taksitli
derdine düşmeyecek.
almak gerekince
parasını bankadan
Hisarcıklıoğlu,
kampanyalar da
Halkbank'ın güzel
tüm üyeleri, Halk
sistemden yararlanabilecek.
olacak. Düşen 
istikrarı güçlenecek."
- Alıcıya 18 aya
Halkbank Genel
garantisi ve alıcıya
Arslan, TOBB üyelerine
"Bu anlaşmanın
sahiplerine yapacakları
yerlerine özel 
hizmetlerimizle,
Arslan, Paraf KOBİ
imkanlarının, Türkiye
Bu anlaşmayla,
gibi bugün de 
hedeflerimize 
adımlarla ilerleyeceğiz.
gerçekleştireceğiz."
- Satıcı ve alıcı
Satıcı firmalar,
vadede POS ile
Para transferi,
ve finansman maliyetleri
Sadece satıcı firma
alınacak. Gerektiğinde
POS satışlarından
ve kayıt kolaylığı
Alıcı firmalar ise
Mal ve hizmet 
yerine Paraf Ticari
riskler ortadan
Alıcılar, mal alım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TİCARİ KREDİ KARTI İLE GÜVENCELİ

işletme yararlanabilecek.  
Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki
bankalardan kredi çekmekte ve

tedarik zincirinin güven içinde işlemesini
alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş

uğraşmadan, güven içinde malımızı
taksitli alacağız. Mal almak isteyen

düşmeyecek. Bu kartla malını alacak
gerekince bu kartla para ödemeden satın

bankadan tahsil edecek. Böylece hem
lıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının

da sunduğunu söyledi. 
güzel bir jest daha yaparak bu 
Halk Bankası tarafından ciro ve

yararlanabilecek. Tedarik zincirini
 finansman maliyetleri, KOBİ'leri

güçlenecek." ifadelerini kullandı. 
aya kadar vadeli ödeme imkanı 
nel Müdürü Osman Arslan da söz
alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme

üyelerine sunacakları avantajlara
anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu

yapacakları satın alımlarda, esnek
 avantajlı POS fiyat modeli sunacak.

hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari
KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve
Türkiye ekonomisinin lokomotifi

anlaşmayla, sorumlu bankacılık anlayışlarının
 daha fazla üretim, daha fazla 
 daha da yaklaşmamızı sağlıyor.

ilerleyeceğiz. Halkbank olarak ülkemiz
gerçekleştireceğiz." diye konuştu. 

alıcı firmalar için sağlanan avantajlar
firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal

ile satış yapma imkanı elde edecek.
transferi, çek, senet, teminat mektubu 

maliyetleri ortadan kalkacak.
firma özelinde kullanılabilecek

Gerektiğinde kapalı devre çalışan,
satışlarından oluşan tutarların teminat

kolaylığı tanınacak. 
ise finansmana kolay erişim imkanı
 alımlarında 540 güne varan taksit,

Ticari Kredi Kartları ile kolay ve
ortadan kalkacak. 

alım ve ödeme kayıtlarını düzenli

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

GÜVENCELİ TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI

05 ocak 2021 salı Günü
Lansman Toplantısı gerçekleştirildi.
HİSARCIKLIOĞLU, Halkbankası
borsa başkanı katılım
Başkanımız SN:Mahmut
sağlamıştır. 
Türkiye Odalar ve Borsalar
Ticari Kredi Kartı ile
imzalandı. Satıcıya tahsilat
imkanıyla ödeme esnekliği

anlaşmanın imzalandığı tören çevrim
buradaki konuşmasında, Halkbank

ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı
işlemesini sağladığını belirten 
alışveriş yapmasının önü açılıyor.

malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini,
isteyen de bankadan kredi bulma

alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan
satın alma yapılıyor. Satıcı da 

hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını
anlayışının bir örneği olduğunu, yine

 kredi kartına, TOBB'un logosunu
ve kredibiliteye göre belirlenecek

zincirini güven altına alacak bu sistem,
KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik

 
söz konusu anlaşmayla halkın

ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı.
avantajlara değinirken şunları söyledi:

logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi
esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak.
sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar

ticari işlemler Halkbank güvencesi
ve Paraf Business'tan oluşan Paraf

lokomotifi konumundaki 1,5 milyon
anlayışlarının kapsama alanının daha

 istihdam ve ihracat için reel sektöre
sağlıyor. 2021'e böylesine büyük bir

ülkemiz ekonomisine daha fazla

avantajlar 
mal ve hizmet satışı ve müşterilerin

edecek. 
 yerine Paraf Ticari Kredi Kartları
  

kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı
çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli
teminat olarak kabul edilmesiyle daha

imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli
taksit, vade veya esnek vade imkanının
ve uygun maliyetli ticaret imkanı

düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştir

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

FİNANSMANI ANLAŞMASI 

Günü saat 13 te Tedarik Zinciri 
gerçekleştirildi. Birlik başkanımız

Halkbankası Genel Müdürü Osman
katılım sağlamış olup, Toplantıya Oda

SN:Mahmut DÜNDAR video Konferans

Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank
ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı

tahsilat güvencesi, alıcıya da 18
esnekliği sunan anlaşmadan TOBB

çevrim içi yapıldı. 
nk Paraf ticari kredi kartı sayesinde

yaşadığı problemlerin sona ereceğini
 Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi
bedelini, tahsilat riski taşımadan,

bulma veya satıcının kendi çek-senedini
ulaşan esnek vadelendirmeyle  

 bu kimdir diye endişe etmeden,
akışlarını rahatlatacak." 

yine bu kartın üyelerine başka indirim

logosunu da eklettiğini belirten Hisarcıkl
belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı

sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin
teşvik edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla

halkın bankası olarak, tedarik zincirinde
vurguladı. 

söyledi:  
Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf
sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf

satıcılar arasındaki nakit akışını
güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek."

Paraf Ticari Kartlar Ailesi'nin tüm
milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli

daha da genişleyeceğini belirten Arslan,
sektöre destek vermemize imkan

bir adımla girdik. Bundan sonra
fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi

müşterilerin nakit döngülerine göre 4

Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde

Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları
geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati

daha uygun maliyetli kredi imkanının

vadeli mal alma fırsatı elde edecek.
imkanının yanı sıra kredi, çek,

imkanı sağlanacak ve nakit taşıma

muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

 Finansman Programı 
başkanımız sn.Rifat 

Osman ARSLAN VE 365 oda 
Oda Yönetim kurulu 

Konferans yoluyla katılım 

Halkbank arasında "Paraf 
Finansmanı Anlaşması" 

18 aya kadar vade 
TOBB çatısı altındaki 1,5 

sayesinde esnafın vadeli mal 
ereceğini söyledi. 
etti: 

takibi yapmadan, tahsilat 
adan, Halkbank garantisiyle, 
senedini kabul edip etmeme 

 yapacak. Yani kısaca, mal 
etmeden, malını güvenle satıp, 

indirim ve avantajlı 

Hisarcıklıoğlu, "Meclisimizin 
satıcı hem de alıcı olarak bu 

faizlerinin düşmesine de yardımcı 
dolayısıyla ülkemizin finansal 

zincirinde satıcıya tahsilat 

Paraf KOBİ Kredi Kartı, 
Paraf KOBİ POS, üye iş 

akışını düzenleyecek olan bu 
gerçekleştirilecek." 

tüm kampanya ve 
geçerli olacağını bildirdi. 
Arslan, "82 yıldır olduğu 

imkan tanıyor. Bu anlaşma, 
sonra da büyük ve sağlam 

hedeflerimizi tek tek 

4 farklı modelde çoklu 

sayesinde operasyonel risk 

tahsilatları güvence altına 
sadakati sağlanacak. 
imkanının yanı sıra muhasebe 

edecek. 
çek, senet, teminat mektubu 

taşıma riski gibi operasyonel 

edecek. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE
Akreditasyon çalışmaları
14.00 da Pande
Yaklaşım-Yöntem
Ebru AGDUK tarafından
Müdürü Özge Karatepe
DÜNDAR ve diğer
yetkilileri katılım
 
 
 
 
 
 
TOBB’DAN BANKALARA

oluşturmaktadır.
  
Anadolu'nun dört
sağlayan bu firmalarımız,
  
Dolayısıyla reel
makroekonomik
  
Öte yandan kredi
çıkaran bankalar,
  
Kredi faizlerini,
kolayca artırma
  
Ayrıca pandemi
sektörün ülkemize
Bu dönemde gelirleri
  
Bankalarımıza
yapanları ve istihdam
tutalım ki, büyüme
ayağa kalkalım
 
MARDİN BULGURU

 
 
 
 
 

DÖNEMİNDE LOBİCİLİK 
çalışmaları kapsamında 14.01.2021

Pandemi Döneminde Lobicilik ve Politikaları
Yöntem ve önerileri Eğitimi düzenlenmiş

tarafından sunumu yapılan eğitime
Karatepe , odamız Akreditasyon

diğer oda genel sekreterleri ve 
katılım sağlamıştır. 

BANKALARA ÇAĞRI 

oluşturmaktadır. 

dört bir tarafında, verimli ve düzgün
firmalarımız, ülkemizin milli servetidir

reel sektör üzerindeki finansman
makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç

kredi faizleri konusunda bankalardan
bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde

faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok
artırma alışkanlarına son vermeli ve

pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan
ülkemize daha iyi gelecek sunmak

gelirleri de, maliyetleri de ölçülü

Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre
istihdam sağlayanları özenle değerlendirin.

büyüme ve ihracat kapasitemizi 
kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım”.

BULGURU COĞRAFİ İŞARETİ TESCİL

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

14.01.2021 tarihinde saat 
Politikaları Etkileme 

düzenlenmiş olup ,  Uzman 
eğitime TOBB Akreditasyon 

Akreditasyon Yetkilisi Ferhat 
 akreditasyon 

Türkiye
Hisarcıklıoğlu,
kredi 
engellerden
faizlerini
büyümeye
Bankalara,
Hisarcıklıoğlu,
  
“Son dönemde
üretimin
haline
genelindeki
girişimcilerimizin

düzgün çalışan pek çok işletme
servetidir ve korunmaları gerekmektedir.

finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun
ihtiyaç vardır. 

bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım
geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar.

çok üzerinde yükselterek, büyümeye
ve sadece kendi gelirleri odaklı

yaşayan firmaların kredilerine yönelik
sunmak üzere birlikte hareket ederek,

ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız.

sektöre sırtınızı dönmeyin, hep
değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı

koruyalım ve sağlıklı şekilde 
kalmayalım”. 

TESCİL BELGESİ ZİYARETLERİ 
 
'Mardin Bulguru
üreticileri üyelerimiz
edilmiştir.Odamız
Genel sekreter
üyelerimizin görüş
tüm yetkililere
 
 
 
 
 
 
 
 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB
Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların

 faizlerinin üretimin ve yatırımın
engellerden biri haline geldiğini belirterek,
faizlerini maliyetlerindeki artışın çok
büyümeye destek değil köstek oluyorlar’’
Bankalara, reel sektöre sırtınız dönmeyin
Hisarcıklıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

dönemde bankaların uyguladığı
üretimin ve yatırımın önündeki en
haline gelmiştir. Kredi faizlerinin geldiği
genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır
girişimcilerimizin küresel rekabette

işletme bulunmaktadır. Üretime, ihracata
gerekmektedir. 

Enflasyonun ve faiz oranlarının makul

yaklaşım da bekliyoruz. Zamanında
edebiliyorlar. 

büyümeye destek değil köstek oluyorlar.
odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini 

yönelik daha yapıcı bir tavır sergilemeliler.
ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları

olmalıyız. 

hep bana olsun demeyin. Özellikle
firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim

 arttıralım. Böylece pandemi sonrası,

Bulguru Coğrafi İşareti Tescil Belgesi'
üyelerimiz ziyaret edilerek Belgeleri

edilmiştir.Odamız Yönetim kurulu Başkanı 
sekreter Ahmet ASLAN tarafından sağla

görüş ve fikirleri alınmış olup
yetkililere teşekkür edilmiştir. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

(TOBB) Başkanı M. Rifat 
bankaların uyguladığı yüksek 
yatırımın önündeki en önemli 

belirterek, “Bankalar, kredi 
çok üzerinde artırarak, 

oluyorlar’’ dedi. 
dönmeyin çağrısı yapan 

yaptı: 

uyguladığı yüksek kredi faizleri, 
 önemli engellerden biri 

geldiği seviye, dünya 
uymamaktadır ve 

rekabette ayakta kalmalarına engel 

ihracata ve istihdama katkı 

makul bir düzeye gelmesi için 

Zamanında faiz indiriminde zorluk 

oluyorlar. Bankalar, faizleri 
 taşın altına koymalılar.  

sergilemeliler. Finansal ve reel 
anlamaları gereken dönemdeyiz. 

Özellikle üretim, yatırım, ihracat 
destekleyelim ve ayakta 
sonrası, yeniden ve hızla 

Belgesi' kapsamında Bulgur 
Belgeleri takdim 

 MAHMUT DÜNDAR VE 
sağlanmış olan ziyaretlerde 

olup destek ve yardımları olan 
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16.ODA-BORSA

Ferhat Dündar;
Kalite ve Akreditasyon
Akreditasyon Sorumlusu
Sekreteri Abdulkadir
Akademik Danışmanı
Toplantının gündem
Akademik Danışmanlık
Mardin Odaları/Borsaları,
verdi: 
· KTB: Stratejik
Bulguru Yeni Pazarlara
Kapasitesinin 
· KTSO: Kalite 
Sektörü Ur-Ge
· MTSO: Granada
belgelerinin online
· NTB: Covid-19
tanınması (bu 
teyitlerinin yapılması;
· NTSO: Denetim
Toplantının özel
idi. Bu kapsamda,
müzakerelerde
Toplantının özel
amaçla, bütün 
XVII.Müşterek
 

KAPASİTE RAPORU EĞİTİMİ
 
TOBB İstişare 
Kapasite Raporu
TOBB SANAYİ 
sunuculuğu Sanayi
müdürlüğü çalışanları
katılım sağladığı
katılım sağlamıştır
 
 
 
 
 
 
 
 

BORSA MÜŞTEREK TOPLANTISI ONLİNE

Dündar; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
Akreditasyon Sorumlusu Elif İlhan;

Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin
Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon
Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi

gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların
Danışmanlık Yeni Dönem Beklentileri,

Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri

Stratejik Plan hazırlığına ilişkin çalışmalar;
Pazarlara Açılıyor; Dicle Kalkınma
 Geliştirilmesi. 
 ve Akreditasyon altyapısında

Ge Projesi. 
Granada TSO işbirliği ile Turizmde 

nline temini; Geliştirme ve denetim
19 sürecinde e-imza ile üyelerin
 sisteme ilk geçen Borsa olması);

yapılması; ISO 9001: 2015 KYS 
Denetim süreçlerine hazırlık çalışmaları;

özel gündem maddelerinden biri,
kapsamda, Mardin’in dış ticaretinin pandemi

müzakerelerde bulunuldu.  
özel gündem maddelerinden diğeri

 ortak eğitim programlarının 
XVII.Müşterek Toplantının, Mart ayında Nusaybin

KAPASİTE RAPORU EĞİTİMİ 

 ve Koordinasyon Toplantıları
Raporu Eğitimi 12.03.2021 tarihinde

 MÜDÜRLÜĞÜ tarafından düzenlenen
Sanayi Müdürü Cahit EREN gerçekleştirdi.
çalışanları ve Odalar Genel sekreter

sağladığı eğitime odamız Akreditasyon
sağlamıştır. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

ONLİNE YAPILDI. 
 
Mardin
Pandemi
Mardin’de
ve bölgesel
güdüldüğü
Toplantı,
online
10 Şubat
Sekreterler/Yardımcıları
Sorumlularından
Kızıltepe
Sert;
Sekreteri

Odası (MTSO) Yönetim Kurulu 
İlhan; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB)

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO)
Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen;

Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat 
Odaların/Borsaların Covid-19 Sürecindeki

Beklentileri, Yeni dönem proje faaliyetleri.
gerçekleştirdikleri şu genel faaliyetleri

çalışmalar; Ticaret Bakanlığı Destekli
Kalkınma Ajansı (DİKA) Destekli Güdümlü

altyapısında yenilikler yapılması; ISO denetiminin

 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
denetim süreçlerinin başarıyla 

üyelerin Borsaya gelmeden online olarak
olması); Beyannamelere eklenen Barkod

 ve ISO 10002: 2018 MMYS denetimlerinden
çalışmaları; Nusaybin’e Tekstilkent

biri, Mardin Artuklu Üniversitesi
pandemi öncesi ve sonrası durumunu

diğeri de Odaların/Borsaların yeni
 online biçimde yapılmasına ilişkin

Nusaybin Ticaret Borsası’nın organizasyonuyla

MARDİN VALİMİZ
KAYMAKAMIMIZ
BULUNDULAR.
 
Sn. Valimiz ve
fikir alışverişinde
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplantıları kapsamında Sanayi 
tarihinde online gerçekleştirildi.  

düzenlenen eğitimde 
gerçekleştirdi. TOBB sanayi 

sekreter ile personellerinin 
Akreditasyon Yetkilisi Ferhat DÜNDAR 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

Mardin Odaları/Borsaları 16.Müşterek
ndemi Sürecini Ele Aldı 

Mardin’de tüm Odaların/Borsaların
bölgesel kalkınma faaliyetlerine

güdüldüğü müşterek toplantıların
Toplantı, Kızıltepe Ticaret Borsası’nın
online olarak yapıldı. 

Şubat 2021’de düzenlenen ve 
Sekreterler/Yardımcıları ve Kalite
Sorumlularından oluşan toplantının
Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter
Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve 

 Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel
(NTB) Genel Sekreteri Abdullah

(NTSO) Yönetim Kurulu Başkan
Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İl

 Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Sürecindeki Genel Faaliyetleri

faaliyetleri. 
faaliyetleri ve iyi uygulama örnekleri

Destekli Ur-Ge Projesi: Mezopotamya
Güdümlü Destek Projesi: Mardin

denetiminin başarıyla tamamlanması;

Geliştirilmesi Projesi; Covid-19 sürecinde
 tamamlanması. 
olarak beyanname dahil tüm işlemlerine
Barkod ve doğrulama kodu ile

denetimlerinden başarıyla geçerek
Tekstilkent kurulmasına yönelik proje çalışmaları.

Üniversitesi ile gerçekleştirilmesi planlanan
durumunu irdeleyen araştırmaların

yeni dönemdeki eğitim ihtiyaçlarına
ilişkin çalışmalar yapılması gereğine

organizasyonuyla yapılması kararlaştırıldı.

VALİMİZ SN. MAHMUT DEMİRTAŞ
KAYMAKAMIMIZ SN.HÜSEYİN ÇAM ODAMIZI
BULUNDULAR. 

ve Sn. Kaymakamımızla bir araya
alışverişinde bulunuldu. 

 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

16.Müşterek Toplantısında 

Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen 
faaliyetlerine katkı amacının 
toplantıların 16.’sı gerçekleştirildi. 

Borsası’nın organizasyonuyla 

 ağırlıklı olarak Genel 
Kalite ve Akreditasyon 

toplantının katılımcıları şöyleydi: 
Sekreter Yardımcısı Metin 

Odası (KTSO) Genel 
Akreditasyon Sorumlusu 

Genel Sekreteri Çetin Sasa, 
Abdullah Dal, Kalite ve 

Başkan Mahsum Özmen, Genel 
İli/İlçeleri Oda/Borsa 
Dr. Mehmet Behzat Ekinci. 

Faaliyetleri ve İyi Uygulamaları, 

örnekleri hakkında bilgiler 

Mezopotamya Güneşi Mardin 
Mardin Gıda Analiz ve Ticaret 

tamamlanması; Kızıltepe Bulgur 

sürecinde Faaliyet 

işlemlerine imkân 
ile bunların web sitesinde 

geçerek belgelerini yenilemesi. 
çalışmaları. 

planlanan araştırma raporları 
rmaların yapılması konusunda 

ihtiyaçlarına ilişkindi. Bu 
gereğine dikkat çekildi. 

kararlaştırıldı. 

DEMİRTAŞ VE KIZILTEPE 
ODAMIZI ZİYARETTE 

araya gelerek görüş ,Öneri ve 
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TİCARET SİCİLİ PERSONELİ (37 TSM) E

 
MEZOPOTAMYA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI LANSMAN TOPLANTISI

Ticaret Bakanlığı
"Fuarcılık sektörünü
ediyoruz. Eskiden
önceden Türkiye'nin
katılımcı firmalar
sayesinde Türkiye
Yeni tip koronavirüs
milyon ziyaretçiye
Fuarcılık hedeflerinden
merkezi yapmak.
düzenlenecek 
Üstelik katılımcı
önemini biliyorlar.
bakıldığı zaman
bu yana en yüksek
göstermek ve geliştirmek
- Diğer konuşmacılar

Türkiye Esnaf 
duyduğunu belirterek,
kadim şehrin 'mavi'
TOBB Türkiye
belirtti.  
Çin'de başlayıp
Diyarbakır'da 
Kaya da, “DTSO
takip ettik. Ülkemizde
şirketi kurduk.2021
gerçekleştireceğimiz
olduğundan dolayı
diye konuştu. 
 Katılımcılara Diyarbakır'a
zorlu bir dönemden
hasret gidereceğiz.
konuştu. 
 -Kadın ve genç giri

 TOBB Başkanı
 
 
 
 
 
 
 

TİCARET SİCİLİ PERSONELİ (37 TSM) E-BELGE EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEZOPOTAMYA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI LANSMAN TOPLANTISI

Bakanlığı tarafından Türkiye'de fuar
sektörünü disipline ettik, standartları
Eskiden 10 gün kala fuarlar ilan edilirdi.

Türkiye'nin neresinde hangi sektörde
firmalar hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler

Türkiye genelinde fuarcılık sektörümüz
koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde,

ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını 
hedeflerinden bahseden Hisarcıklıoğlu

yapmak. 2021'de Diyarbakır'da 11
 Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık

katılımcı firmaların 5'te 1’i bölge dışından
biliyorlar. Tarım ve hayvancılık pandemiyle
zaman tarım ve hayvancılığın ana 

yüksek seviyesine ulaştı. Dünyadaki
geliştirmek zorundayız." 
şmacılar 

 ve Sanatkarları Konfederasyonu
belirterek, "Türkiye'nin birçok 

'mavi' olması ve 11 fuarla birlikte
Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat

başlayıp kısa süre içerisinde tüm dünyayı
 da fuarlar 2020 Mart ayı itibariyle

“DTSO olarak fuarcılık sektöründeki
Ülkemizde nasıl bir dönüşüm olacağına

kurduk.2021 yılı içinde ise 11 fuar hazırlığımız
gerçekleştireceğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarımızı

dolayı 30 Mart - 3 Nisan tarihleri
 
Diyarbakır'a geldikleri için teşekkür

dönemden geçiyoruz. Sevdiklerimizi
gidereceğiz. İyi günümüzde ve zor günümüz

Kadın ve genç girişimciler 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Diyarbakır

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

BELGE EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEZOPOTAMYA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI LANSMAN TOPLANTISI 
 
Türkiye Odalar ve
Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır
Mezopotamya Tarım
katıldı. 
  
Hisarcıklıoğlu fuarların,
çok önemli platform
müşteri bulmak 
mümkündür. Doğru
fuarlar gelir. İşte
gösterdik." diye 
  

fuar izinlerini vermek için yetkilendirildiklerini
standartları belirledik ve uyguladık. 

edilirdi. Fuar yapılmış olmak için
sektörde fuar var tespit edebiliyorsun.

ziyaretçiler açısından daha planlı
sektörümüz hızlı bir gelişme gösterdi."

öncesinde, 2019'da Türkiye genelinde
 aktaran Hisarcıklıoğlu, pandemi

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: "Hedefimiz
11 fuar düzenlenecek, bu fuarlar

Hayvancılık Fuarı'ndaki 100'den fazla
dışından geliyor çünkü Diyarbakır'ın
pandemiyle birlikte, bütün dünyada

 merkezlerinden biri de Diyarbakır.
Dünyadaki son 1 yıldaki artış yüzde

Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
kenti salgın nedeniyle hala 'kırmızı'

birlikte bu sezonu açması önemli."
Cihat Alagöz, zorlu salgın sürecinden

dünyayı etkisi altına alan COVID
itibariyle maalesef duraklamak durumunda

sektöründeki bu süreci proaktif bir biçimde
olacağına yönelik ciddi mesai harcayara
hazırlığımız söz konusudur. İlk

Fuarımızı 103 firmanın katılımı
tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz

teşekkür eden Diyarbakır Ticaret
Sevdiklerimizi kaybettik. Bu süreçte birbirimize

günümüz de yanımızda değerli

Diyarbakır Kadın ve Genç Girişimciler

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

BELGE EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
TOBB Bilgi Hizmetleri Daire
düzenlenen Ticaret Sicili Personeli
Eğitimi eğitimene odamız Ticaret
Yardımcısı Murat ÜLKER ve
Mert ASLAN katılım göstermiştir.
Belge sistemi aktif durumda
belgelerden faydalanabilecektir.
 
 
 
 
 
 
 

 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda
Tarım ve Hayvancılık Fuarı Lansman

fuarların, üretimin, emeğin, alın
platform olduğunu belirterek, "Hangi

 zorundasınız ve bu da ancak 
Doğru müşteriye ulaşmanın en 
İşte bu nedenle TOBB olarak yurt

 konuştu. 

yetkilendirildiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu
 Artık gelecek yılın fuar takvimini
için yapılırdı. Şimdi aynı Batı'da

edebiliyorsun. Tespit ediyoruz, ona göre
planlı ve programlı bir hale geldi.

gösterdi." 
genelinde düzenlenen 482 fuar ile

pandemi sürecinde bu sayıların düştüğünü
"Hedefimiz ülkemizi ve Diyarbakır'ı
fuarlar için 2021'de 1 milyon ziyaretçi

fazla standın tamamı şimdiden
Diyarbakır'ın potansiyeline inanıyorlar,

dünyada ve ülkemizde stratejik hale
Diyarbakır. Bütün dünyada küresel

yüzde 30 olarak gerçekleşti. Onun için

Bendevi Palandöken de toplantıda
'kırmızı' ve 'turuncu' renkler aralığında

önemli." şeklinde konuştu. 
inden çok daha güçlenerek bu 

COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm
durumunda kaldığını belirten 

biçimde yöneterek dünyadaki gelişmeleri
harcayarak kendimizi yeni döneme

İlk olarak 30 Mart - 3 Nisan tarihleri
katılımı ile gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'ın

gerçekleştireceğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
birbirimize hasret kaldık. İnşallah

değerli Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür

Girişimciler Kurulları üyeleri ile de biraraya

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Daire Başkanlığı tarafından 
Personeli (37 TSM) E-Belge 
Ticaret Sicil Müdür 

ve Tescil Yetkilisi Mübarek 
stermiştir. Mersisten online E- 

durumda olup,üyelerimiz bu 
faydalanabilecektir. 

Başkanı M. Rifat 
Odası’nda düzenlenen 

Lansman Toplantısı’na 

alın terinin alıcıyla buluştuğu 
"Hangi işi yaparsanız yapın, 

 tanıtım ve pazarlamayla 
iyi yollarının başında da 

yurt içi fuarlara büyük önem 

Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
takvimini yıl başlamadan ilan 
Batı'da olduğu gibi 1 sene 

göre yapıyoruz. Fuarlar hem 
geldi. İşte tüm bunlar 

ile 62 bin firma ve 26 
düştüğünü bildirdi.  

Diyarbakır'ı bu coğrafyanın fuar 
ziyaretçi bekliyorum. Mart sonu 

şimdiden dolmuş durumunda. 
inanıyorlar, tarım ve hayvancılığın 

hale geldi. Türkiye'den 
küresel gıda fiyatları, 2014'ten 

için bu alanda kendimizi 

toplantıda bulunmaktan mutluluk 
aralığında gidip gelirken bu 

yıl 11 fuarla çıkacaklarını 

tüm dünyada olduğu gibi 
 DTSO Başkanı Mehmet 

gelişmeleri çok yakından 
döneme hazırladık ve bir fuar 
tarihleri arasında 

Diyarbakır'ın tarım ili 
Fuarı ile gerçekleştireceğiz” 

Başkanı Engin Yeşil ise, “Çok 
İnşallah bu süreç bitecek ve 

teşekkür ederim” şeklinde 

biraraya gelerek sohbet etti. 
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MARDİN ODALARI/BORSALARI E
Mardin’de tüm
kalkınma faaliyetlerine
17.’si gerçekleştirildi.
yapıldı. 
 16 Mart 2021’de
Sekreterler/Yardımcıları
orta yöneticilerle
Nusaybin Ticaret
Meclis Başkanı
Akreditasyon Sorumlusu
Kurulu Başkanı
Sekreter Yardı
Yönetim Kurulu
Akreditasyon Sorumlusu
(MTSO) Yönetim
Sekreteri Abdulkadir
(MAÜ) İİBF İktisat
Toplantının gündem
Faaliyetleri, Mardin
Yayınlar ve Odalar
Odaların/Borsaların
Maksimum başarı
Mardin Odaları/Borsaları,
KTB: Büyük arazilerde
KTSO: Coğrafî 
MTSO: Midyat 
NTB: Borsa işlemlerinde
NTSO: Güneydoğu
Toplantıda alınan
Mardin Artuklu
seviyesini yükseltme
(MAÜKÖK) ile 
ve inorganik bağlantılar
Odaların/Borsaların
Akreditasyon Sistemi
çalışmaya katkı
Odalar/Borsalar
ve Hayvancılık
bölgede üretimin
bulunularak bu
TOBB/TEPAV 
Çevrimiçi Kariyer
(ÇEKAP) oluşturulması
mutabakata varıldı.
Mardin Oda/Borsa
ortamlarda bir
Yeni Dönem Ana
yoğunlaşmak”
ulaşarak maksimum
olarak “Üyelerin
sistemi üzerinden
gerçekleştirecek.
 8.Müşterek Toplantının,
 

 
 
 
 

MARDİN ODALARI/BORSALARI E-TİCARETİ 2021 YILI TEMA
tüm Odaların/Borsaların katılımıyla

faaliyetlerine katkı amacının güdüldüğü
gerçekleştirildi. Toplantı, Nusaybin Ticaret

2021’de düzenlenen toplantı iki oturum
Sekreterler/Yardımcıları ve Akreditasyon Sorumlularıyla,

yöneticilerle gerçekleştirilen oturumların
Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu

Başkanı Abdulhakim Aytimur, Genel
Sorumlusu Ercan Çelik; Kızıltepe

Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri
Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret
Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel

Sorumlusu Ferhat Dündar; Mardin
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali

Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV,
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların
Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu

Odalar/Borsalar, Odalar/Borsalar
Odaların/Borsaların Katkıları, Mardin Oda/Borsa

başarı için tek hedefe yoğunlaşm
Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri

arazilerde fertigasyon sisteminin
 işaretlere ilişkin AB projesi. 
 OSB’nin kuruluş çalışmaları. 

işlemlerinde e-imza doğrulama 
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

alınan kararlar şöyledir: 
Artuklu Üniversitesi’ni ‘bölgesel kalkınma

yükseltme ana hedefine odaklanan
 Odaların/Borsaların muhtemel

bağlantılar sağlanarak yoğun bir
Odaların/Borsaların kurumsal yayınlara destek

Sistemi ve Akademik Danışmanlık
katkı sağlanması kararlaştırıldı. 

Odalar/Borsalar ve kurumlar arası işbirliklerinin
Hayvancılık İl Müdürlüğü ile irtibat sağlanacak.

üretimin artırılmasına katkıda bulunulması
bu yönde de olumlu birtakım adımlar

 tarafından yürütülen “Meslek
Kariyer Merkezi Kurulum Projesi”

oluşturulması sürecinde Mardin ayağıyla
varıldı. 

Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin
bir araya gelerek ortak proje fikirleri
Ana Faaliyet Odağı hususunda 

yoğunlaşmak” fikri ele alındı ve Odaların/Borsaların
maksimum çıktı elde etmesi gereğine

“Üyelerin e-ticaret kapasitelerini geliştirme”
üzerinden pazarlaması/satışı ile ilgili

gerçekleştirecek. 
Toplantının, Haziran ayında Kızıltepe

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

TİCARETİ 2021 YILI TEMATİK HEDEFİ OLARAK BELİRLEDİ
katılımıyla düzenlenen ve bölgesel 

güdüldüğü müşterek toplantıların
Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde

oturum şeklindeydi. İlki Genel 
Sorumlularıyla, ikincisi ise üst

oturumların bütün katılımcıları şöyleydi:
Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, 

Genel Sekreteri Abdullah Dal, 
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim 
Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel 

Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)
Genel Sekreteri Ahmet Aslan, 

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
Ali Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa
Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları,
Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği

Odalar/Borsalar ve Kurumlar Arası İşbirlikleri,
Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin

yoğunlaşmak, Akademik Danışmanlık Dönem
gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama

sisteminin uygulanmasına ilişkin AB projesi.
 
 
 sisteminin uygulanması. 

Birlikleri ile dış ticaret eğitim çalışmaları.

kalkınma odaklı’ bir kurum hâline
odaklanan Mardin Artuklu Üniversitesi
muhtemel işbirliği imkânları müzakere

bir işbirliği içine girilmesi kararlaştırıldı.
destek sağlaması konusunda müzakereler

Danışmanlık Uygulaması kapsamında
 

rliklerinin yeni dönemde de sürdürülmesi
sağlanacak. Bu kapsamda, Siirt Fıstığı
bulunulması hedefleniyor. Ayrıca,

adımlar atılması öngörülüyor.
“Meslek Lisesi Öğrencilerinin Becerilerinin
Projesi” hakkında müzakerelerde bulunuldu.

ayağıyla ilgili olarak Odaların/Borsaların

Ekibinin potansiyel faaliyetleri ele alındı.
fikirleri üzerinde çalışmaları kararlaştırıldı.

 müzakereler gerçekleştirildi.
Odaların/Borsaların birden fazla hedef tespit

gereğine dikkat çekildi. Bu çerçevede,
geliştirme” hedefine odaklanma
ilgili entegrasyonu hedefleniyor.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası’nın

KVKK-VERBİS EĞİTİMİ 
 
Kızıltepe TSO çalışanlarına
Kanunu eğitimi verildi.
17.03.2021 Çarşamba günü
Kişisel verilerin korunması
çalışanlarının bilgilerinin
Lacivert Hukuk ve danışmanlık
verilen eğitime Ktso Başkanı
sağlamışlardır. 
 
 
 
 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

TİK HEDEFİ OLARAK BELİRLEDİ 

toplantıların 
sahipliğinde 

 
üst ve 

şöyleydi: 

(KTSO) 
 

Odası 
Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret ve Sanayi

Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin
Ekinci. 

Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada
İşbirliği Kurulu (MAÜKÖK) ve Odalar/Borsalar,

İşbirlikleri, Çevrimiçi Kariyer Platformu
Ekibinin Faaliyetleri, Yeni Dönem Ana

Dönem Faaliyet Çizelgesi. 
uygulama örnekleri hakkında bilgiler

projesi. 

çalışmaları. 

hâline getirerek şehrine ve bölgesine
Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör

müzakere edildi. Yeni dönemde söz konusu
kararlaştırıldı. 

üzakereler gerçekleştirildi. Bu
kapsamında Üniversitelerle işbirliği imkânlarının

sürdürülmesi kararlaştırıldı. İlk etapta
Fıstığı fidanları temin edilerek ve

Ayrıca, yer fıstığı ekim alanlarına ilişkin
öngörülüyor. 

Becerilerinin Boylamsal Olarak Takibiyle
bulunuldu. Bu kapsamda, Çevrimiçi

Odaların/Borsaların gerekli katkıyı sağlamaları

alındı. Yeni dönemde Proje Ekibinin
kararlaştırıldı. 

gerçekleştirildi. Bu kapsamda “Maksimum başarı
tespit ederek etkinliğini azaltması

çerçevede, Mardin Odaları/Borsaları,
odaklanma kararı aldı. Bu amaçla, üyelerin

hedefleniyor. Buna ilişkin faaliyetleri Müşterek

Odası’nın ev sahipliğinde yapılması

 

çalışanlarına yönelik 6698 Sayılı Kişisel
verildi. 

günü Kızıltepe tso toplantı salonunda
korunması kanunu ve Verbis le ilgili

bilgilerinin kanunlar uyarınca korunması
danışmanlık yetkilisi Av. Mehmet

Başkanı Mahmut DÜNDAR ve KTSO

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Sanayi Odası (NTSO) Genel 
Mardin Artuklu Üniversitesi 

Medyada Görünürlük 
Odalar/Borsalar, Kurumsal 

Platformu (ÇEKAP) ve 
Ana Faaliyet Odağı: 

bilgiler verdi: 

bölgesine katma değer 
Sektör İşbirliği Kurulu 

konusu Kurul ile organik 

Bu amaçla, Oda/Borsa 
imkânlarının araştırıldığı bir 

etapta Mardin Gıda, Tarım 
ve üreticilere dağıtılarak 

ilişkin fikir alışverişinde 

akibiyle Veri Odaklı 
Çevrimiçi Kariyer Platformunun 

sağlamaları konusunda 

Ekibinin fizikî ve sanal 

başarı için tek hedefe 
azaltması yerine tek bir hedefe 

Odaları/Borsaları, 2021 yılı tematik hedefi 
üyelerin ürünlerini e-ticaret 

Müşterek Proje Ekibi 

yapılması kararlaştırıldı. 

Kişisel Verilerin Korunması 

salonunda verilen eğitimde 
ilgili  Üyelerin- KTSO 

nması amaçlanmaktadır. 
Mehmet Sedat ALTUN tarafından 

KTSO personeli katılım 
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MAHMUT DÜNDAR “GAP BİTMEZSE ARAZİLERİMİZ DE ELİMİZDEN GİDECEK”
 

belirterek, “Bir
şeye çare olmuyor.
 
MARDİN ODALARI/BORSALARI ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYOR

(MTSO) Yönetim
Yönetim Kurulu
Ziyarette Üniversitenin
bu süreçte her
bu amaca yönelik
hedeflediklerini
MAÜ’nün Kamu,
Odalara/Borsalara
geçtiğimiz dönemlerde
faaliyetleri sürdürmeye
MARDİN ODALARI/BORSALARI TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Üniversitesi (MAÜ)

MAHMUT DÜNDAR “GAP BİTMEZSE ARAZİLERİMİZ DE ELİMİZDEN GİDECEK”

“Bir kafenin kirası 5-6 bin liradan
olmuyor. Özellikle kapalı olan kafeleri

MARDİN ODALARI/BORSALARI ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYOR

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Kurulu Üyesi Serbest Kartal. 
Üniversitenin şehriyle ve bölgesiyle

her türlü desteğe hazır olduklarını
yönelik faaliyetler icra ettiklerini

hedeflediklerini ifade etti. 
Kamu, Özel, Karma Sektör İşbirliği

Odalara/Borsalara özel bir rol düştüğü ifade
dönemlerde gerçekleştirdiği eğitim
sürdürmeye ve bunları artırmaya

MARDİN ODALARI/BORSALARI TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

(MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

MAHMUT DÜNDAR “GAP BİTMEZSE ARAZİLERİMİZ DE ELİMİZDEN GİDECEK”

CHP
milletvekilleri
Esnaf
görüştü
ara
Başknanı
Sanatkarlar
Esnaf
başkanlardan
Mahmut
vurgulayarak
başka
vahim.
olacağız.
olduğu
Kızıltepe
ise

liradan aşağı değil. Tabii bin lira yardım
kafeleri ziyaret ediyorum içler acısı

MARDİN ODALARI/BORSALARI ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYOR
Mardin
işbirliği
kalkınma
planlanıyor.
Oda/Borsa
Rektörlüğü’nü
İbrahim
Rektör 
Kurul Başkanı
Öğretim
Akademik
Ticaret
Genel Sekreter
Sanayi 
Genel Sekreteri

Ali Tutaşı; Nusaybin Ticaret Borsası

bölgesiyle yakın işbirlikleri tesis etmesinin
olduklarını beyan etti. MAÜ Rektörü de

 ve bunları Odalar/Borsalar başta

İşbirliği Kurul’u biçiminde bir yapılanmaya
ifade edildi. Bu amaçla, Mardin Odaları/Borsaları,
eğitim programlarını, projeleri, araştırmaları,

artırmaya hazır olduklarını belirtti. 
MARDİN ODALARI/BORSALARI TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

MAHMUT DÜNDAR “GAP BİTMEZSE ARAZİLERİMİZ DE ELİMİZDEN GİDECEK” 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden
Esnaf Masası Heyeti, Mardin Kızıltepe’de
görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının
araya geldi. Heyet Kızıltepe Ticaret
Başknanı Mahmut Dündar ile Kızıltepe
Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynettin
Esnaf ve sanayicilerin sıkıntılarını
başkanlardan bilgiler aldı. 
Mahmut Dündar, GAP’ın halen tamamlanmadığını
vurgulayarak “Benim üzerinde durduğum
başka düşündüğüm de yok. GAP
vahim. Arazilerimiz elimizden gidecek,
olacağız. GAP’ın üzerinde dursanız
olduğu zaman sanayi de güzelleşir,
Kızıltepe Esnaf Sanatkarlar Odası
ise pandemi sürecinde bütün esnafın
yardım için teşekkür ederiz, ama
acısı durumdalar. 5-6 ay kiraları

MARDİN ODALARI/BORSALARI ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYOR 
Mardin Odaları ve Borsaları, Mardin
işbirliği seviyesini artırmayı hedefliyor.
kalkınma hedefine yönelik faaliyetler
planlanıyor. 
Oda/Borsa Yönetimi, bu amaçla Mardin
Rektörlüğü’nü ziyaret etti. 19 Mart 2021’de
İbrahim Özcoşar’a yapılan ziyarette 

 Danışmanı ve MAÜ Kamu, Özel,
Başkanı Doç. Dr. Feridun Bilgin;

Öğretim Üyesi ve TOBB/TEPAV, Mardin
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet
Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu

Sekreter Yardımcısı Metin Sert;
 Odası (KTSO) Yönetim Kurulu
Sekreteri Ahmet Aslan; Mardin

Borsası (NTB) Yönetim Kurulu 

etmesinin öneminde dikkat çekildi.
de kurum olarak Kamu-Özel ve
başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla

yapılanmaya gittiğine değinilen müzakerelerde,
Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu
araştırmaları, saha çalışmalarını

MARDİN ODALARI/BORSALARI TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR 
Mardin’de tüm Odaların/Borsaların
düzenlenen ve bölgesel
katkı amacının güdüldüğü
17.’sinde ele alınan kararlar
amaçla, bölgedeki tarımsal
konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Mardin Odaları ve Borsaları,
yönelik olmak üzere Mardin
Müdürlüğü’ne bir ziyarette
2021’de Kurum Müdürü
ziyaretin katılımcıları şöyleydi:
Kızıltepe Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Şahin,
Metin Sert; Kızıltepe Ticaret
(KTSO) Yönetim Kurulu
Genel Sekreteri Ahmet 
Sanayi Odası (MTSO) Yönetim
Mehmet Ali Tutaşı; Nusaybin
(NTB) Yönetim Kurulu 
Yönetim Kurulu Üyesi Serbest
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri
Akademik Danışmanı ve

Behzat Ekinci. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Veli Ağbaba başkanlığında, 
üyelerinden oluşan CHP 

Kızıltepe’de esnaflarla 
kuruluşlarının temsilcileriyle bir 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Kızıltepe Esnaf ve 

Zeynettin Ayav’ı da ziyaret etti. 
sıkıntılarını dinleyen CHP’li heyet 

tamamlanmadığını 
durduğum GAP, GAP’tan 

GAP bitmediyse bizim halimiz 
gidecek, perişan da 

dursanız çok güzel olur. GAP 
güzelleşir, bir gelir gelir” dedi. 

Odası Başkanı Zeynettin Ayav 
esnafın etkilendiğini 

ama 3 ay boyunca pek bir 
kiraları birikmiş” diye konuştu. 

Mardin Artuklu Üniversitesi ile 
hedefliyor. Bu kapsamda, bölgesel 

faaliyetler gerçekleştirilmesi 

Mardin Artuklu Üniversitesi 
2021’de Rektör Prof. Dr. 
 şu isimler yer aldı: 

Özel, Karma Sektör İşbirliği 
Bilgin; İİBF İktisat Bölümü 
Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa 

Mehmet Behzat Ekinci; Kızıltepe 
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, 

Sert; Kızıltepe Ticaret ve 
Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası 

 Başkanı Necdet Aktaş ve 

çekildi. Oda/Borsa Yöneticileri 
ve Karma sektör işbirliğiyle 
kurumlarla artırmayı 

müzakerelerde, bu süreçte 
Artuklu Üniversitesi ile 

çalışmalarını ve sosyo-kültürel 

Odaların/Borsaların katılımıyla 
bölgesel kalkınma faaliyetlerine 
güdüldüğü müşterek toplantıların 

kararlar hayata geçiriliyor. Bu 
tarımsal ürün çeşitliliği 

gerçekleştiriliyor. 
Borsaları, söz konusu hedefe 

Mardin Tarım ve Orman İl 
ziyarette bulundu. 19 Mart 

Müdürü Menduh Dinler’e yapılan 
şöyleydi: 

Borsası (KTB) Yönetim Kurulu 
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, 

 Aslan; Mardin Ticaret ve 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Nusaybin Ticaret Borsası 
 Başkanı Necdet Aktaş, 
Serbest Kartal; 
İli/İlçeleri Oda/Borsa 

ve Mardin Artuklu 
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Ziyarette şehrin
maddesiydi. Çiftçilerin
değinilen müzakerelerde
Fıstık, Soya Fasülyesi
  
Katılımcılar, bu
ilgili kurumlarla
ve Orman Müdürü
 Yapılan müzakereler
yönelik proje yürütülmesi
programlarına
mutabakata varıldı.
Proje ile orta ve
yüksek katma 
KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN ODAMIZA ZİYARET

AKREDİTASYON SİSTEMİ ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KIZILTEPE TSO PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI

şehrin ve bölgenin tarımsal sorunları
Çiftçilerin ağırlıklı olarak belli 

müzakerelerde çıkar bir yol olarak
Fasülyesi ve Yer Fıstığı geliyor. 

bu değişim sürecinde Mardin Odalarının/Borsa
kurumlarla ve özellikle Mardin Tarım ve

Müdürü de bu işbirliğinin öneminde
müzakereler neticesinde, Mardin Tarım

yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu
programlarına proje paydaşı olarak müracaat

varıldı. 
ve uzun vadede Mardin’de ve 
 değerli ziraî faaliyetler icra edilmesi

KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN ODAMIZA ZİYARET

AKREDİTASYON SİSTEMİ ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KIZILTEPE TSO PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

sorunları ele alındı. Bu kapsamda, tarımsal
 başlı ürünlere yoğunlaşmasının

olarak alternatif ürünlere yönelinmesi
 

Odalarının/Borsalarının öncülük
ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği

öneminde ve faydasına değinerek bunun
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Bu çerçevede, ilgili Bakanlık ve
müracaat edilmesi ve hazırlanacak programın

 bölgede ürün çeşitliliği kapsamında
edilmesi hedefleniyor. Bu süreçte

KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN ODAMIZA ZİYARET 
 
Kızıltepe
bulundu;ziyaret
ilgili bilgi
Kurulu başkanı
hazır bulundular
 
VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ 1
 
TOBB tarafından
Analizi Eğitimi
DÜNDAR
sağlamışlardır.
Araştırma
Konuları
ilgi gösterdi.
 

AKREDİTASYON SİSTEMİ ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
 
Oda/Borsa Akreditasyon
bünyesinde göreve
Sorumlularının katılımıyla
düzenlendi. Odamız
Ferhat DÜNDAR eğitime
Eğitimde; akreditasyon
zamandan itibaren
sürecinin aşamaları
 
 
 

KIZILTEPE TSO PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI 
2021 Yılı ilk personel toplantısında
başladı.Gündem maddeleri
yapıldı.Üyelerden gelen
Personele , Görev tanımları
yapılmasına karar verildi.

 

 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:01/2021 

tarımsal ürün çeşitliliği sorunu
yoğunlaşmasının sebep olduğu arz, fiyatlama

yönelinmesi gereğine dikkat çekildi. Bu

öncülük yapmaya hazır olduğunu 
işbirliği yapılmasının önemine değindiler.
bunun kendilerini memnun edeceğini

Müdürlüğü ve Mardin Odaları/Borsaları
ve Kurumlarla işbirliği hâlinde 

programın yürütülmesi hususunda

kapsamında Fıstık üretim alanları 
süreçte Mardin Odaları ve Borsaları

Kızıltepe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü
bulundu;ziyaret kapsamında kaymakamlık

bilgi alışverişinde bulunuldu.Ziyarette
başkanı Mahmut DÜNDAR VE

bulundular. 

VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ 1 

tarafından düzenlenen Oda Borsa
Eğitimi 'ne odamızdan Akreditasyon

DÜNDAR ve Tescil Memuru M.Mert ASLAN
sağlamışlardır. 4 aşamalı olacak olan
Araştırma Metodolojileri • Nitel Yöntemler
Konuları işlendi.Eğitime genel olarak

gösterdi. 

Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında,
göreve yeni başlamış Genel Sekreterler

katılımıyla Akreditasyon Sistemi
Odamız KIZILTEPE TSO yu temsilen

eğitime katılım sağladı 
akreditasyon sisteminin Birliğimizde
itibaren yapılan faaliyetler, revizyonlar,

aşamaları ve akreditasyon standardının

toplantısında Yönetim kurulu
maddeleri olarak iş planı ve faaliyet

gelen dilek ve şikayetler ile personelin
tanımları tek tek hatırlatılarak,gerekli
verildi. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

sorunu özel gündem 
lama ve gelir sorunlarına 

Bu ürünlerin başında 

 dile getirdi. Bu amaçla 
değindiler. Mardin İl Tarım 

edeceğini ifade etti. 
Odaları/Borsaları ortaklığında Fıstığa 

 bu amaca yönelik hibe 
hususunda prensipte 

 artırılarak daha verimli ve 
Borsaları aktif bir rol üstlenecek. 

Müdürü Odamızı ziyarette 
kaymakamlık ve Oda işlemleri ile 

bulunuldu.Ziyarette Odamız Yönetim 
VE Gen Sek. Ahmet ASLAN 

Borsa Çalışanlarına Veri 
Akreditasyon Yetkilisi Ferhat 

ASLAN katılım 
olan eğitimin ilk aşamasında : 
Yöntemler • Nitel Veri Analizi 

olarak odalar ve borsalar yoğun 

kapsamında, Oda/Borsalar 
Sekreterler ile Akreditasyon 

Sistemi Oryantasyon Eğitimi 
temsilen Akreditasyon yetkilisi 

Birliğimizde uygulanmaya başladığı 
revizyonlar, akreditasyon 

standardının genel hatları anlatıldı. 

kurulu başkanının Konuşmasıyla 
faaliyet raporları incelemesi 

personelin istekleri görüşüldü. 
hatırlatılarak,gerekli uygulamaların 


