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D
eğerli okurlarım; yeni bir sa-

yımızla sizlerin huzurunda-

yız. Yeni sayının hazırlık aşa-

masında ülke gündemini meşgul eden

birçok önemli konu ve gelişmeler ya-

şandı.

Bunların en başında 15 Temmuz hain

darbe girişini yaşadık. Milletimiz bu

ülkeyi ayağından aşağıya çekmeye çalı-

şan demokrasi düşmanlarına fırsat ver-

meden iradesine ve vatanına sahip çı-

karak ülkemizi savaş alanına çevirmeye

çalışan hainlerin oyununu bozdu asla

ve asla hiçbir anti demokratik harekete

izin vermeyeceğini birkez daha tüm

dünyaya ve düşmanlarına gösterdi.

Komşu ülkelerdeki çatışma ve kaos or-

tamı, küresel krizin etkilerinin hala

sürdüğü bir dönemde ülkemizin ufku-

na yön verecek olan 16 Nisan referan-

dumunu sorunsuz bir şekilde geçirerek

birçok kesime önemli bir demokrasi

dersi verdik. Yeni sistemin, ülkemiz ve

bölgemiz için hayırlara vesile olmasını

ve coğrafyamızda ve bölgemizde yaşa-

nılan olumsuzlukların biran evvel son

bulması temennisindeyiz. Zira huzu-

run olmadığı yerde ticaret, ticaretin ol-

madığı yerde zenginlik olmaz inancın-

dayız.

Değerli okuyucular;

Kızıltepe Ticaret Borsası olarak mar-

kalaşmanın çok önemli olduğuna ina-

nıyoruz bu açıdan, DKA sorumluluk

bölgesinde Coğrafi İşaretler Projesi

kapsamında girişimlerimiz devam edi-

yor. Bu amaçla Kızıltepe Kırmızı Ka-

buklu Mercimeği, Ömerli Mezruna

Üzümü, Derik Hırhali Zeytini Borsa-

mızca coğrafi işaretini almak istediği-

miz başlıca ürünlerimizdir.

TPE’den alınacak coğrafi işaretler ile

sahip olduğumuz yöresel ürünlerin

hem marka değeri artacak hem de

uluslararası alanda bilinirliği artacaktır.

“GAP Eylem Planı çerçevesinde

Mardin Depolamasının (Göleti) hızla

tamamlanması gerekmekte olup, her ne

kadar 2019 yılında bitirilmesi

planlanmakta ise de, çiftçilerin yaşadığı

elektrik sıkıntısının aşılması, bölge

ekonomisinin canlanması için bir an

evvel kanalların bitirilmesi ve arazilerin

toplulaştırılması ile ilgili sorunların da

giderilmesi bir zaruriyetti haline

gelmiştir.

Kızıltepe Ticaret Borsası ve Mardin

Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi tarafından organize

edilen “Ticaret Borsaları; Fonksiyonları,

İşleyişi ve Faaliyetleri” konulu seminer

borsamız Genel Sekreter Yardımcısı

Metin Sert tarafından verildi. Bu ve

bunun gibi seminer ve çalıştaylar ile

öğrencilerimizin Üniversite, Sanayi ve

Sivil toplum kuruluşları işbirliğinin

güzel bir örneğine şahit olacağını ve

edindikleri bilgilerin gelecekte de

kendilerine katkı sağlayacağı kanaatini

taşıyorum. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

72.Genel Kuruluna Borsamızı geniş bir

kadro ile temsil ettik. Birlik ve

beraberliğin altının kalın çizgilerle

çizildiği Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği’nin (TOBB) 72. Genel

Kurulu’nda Başkanımız M. Rifat

Hisarcıklıoğlu esas zenginliğin

girişimci ruh olduğunu ifade ederek,

“Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride

kalmak istemiyorsak, her gün bir

önceki günden daha fazla çalışmak

zorundayız” dedi. Birlik ve beraberliğin

önemine vurgu yapan TOBB Başkanı

‘Türkiye hepimizin’ mesajı verdi.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları;

VI.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını

Borsamız ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

Toplantıda son dönemde bölgede

meydana gelen gelişmeler de ele alındı ve

Odaların/Borsaların bu süreçteki

rollerine ilişkin müzakerelerde

bulunuldu.

Öte yandan borsamız sponsorluğunda

Mardin 5.Bulgur Festivali’ni gerçekleş-

tirdik. Bu sene hasat sezonunun başla-

masıyla bulgurumuzun hammaddesi

olan Türkiye’nin en kaliteli buğdayını

yetiştiren çiftçilerimizin ürünleri bere-

ketli olmasını temenni ediyorum.

Ayrıca bu hayatımızı katkı sağlayacak

ve her açıdan faydalanabileceğiniz bir-

çok hayatın içinden bilgiye de yer ver-

dik. İstifade etmenizi ve keyifle oku-

manızı dilerim.

Hizmetlerin en iyisine layık olan üyele-

rimize halkımıza daha iyi bir hizmetkârlık

için Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve

çalışanlarımızla birlikte gayret gösteri-

yoruz, göstermeye devam edeceğiz. Hiz-

metlerimizde ve hizmetkârlığımızda

moral ve desteklerini esirgemeyen siz de-

ğerli okurlarımız ve vefakâr üyelerimiz ve

küresel ısınmaya rağmen eli toprağa de-

ğen cefakâr çiftçilerimize üretime katkı-

larından ötürü minnettarlığımız ifade et-

mek istiyorum. 

Gayret, çaba ve hizmetlerin hayırlara ve-

sile olması temennisiyle saygı ve mu-

habbetlerimi sunuyorum. 
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G
üneydoğu Anadolu Bölgemi-
zin tarihi ve bereketli Mezo-
potamya Ovası’nı temsil eden
Mardin İlimizin bulunduğu

uçsuz, bucaksız, verimli ve bereketli Mezo-
potamya Ovasının; ülkemizin tarım politi-
kalarına katkısı küçümsenmeyecek bir se-
viyede olmakla beraber bir çok sıkıntı ve ted-
birleri de beraberinde getirmektedir. Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan

Mardin İlimizin tarım ekonomisine ve ta-

rımsal sanayiye katkısı çok olumlu etkiler ya-

ratmakta gerek Bölgenin ve gerekse ülke-

nin tarıma dayalı ekonomisine katma değeri

küçümsenmeyecek seviyededir. Mardin İli-

mizin tarıma dayalı ekilebilir arazi yüz öl-

çümü 385.480.-hektar olmakla birlikte bu-

nun; sulu tarım arazisi; 92.500.-hektar,

Sulanabilir Tarım Arazisi: 137.850 hektar, 

Kuru Tarım Arazisi: 157.700 hektarHek-

tardır.

Tarıma dayalı ekilebilir arazi büyük bir ço-

ğunlukla Mardin Merkez Artuklu, Kızılte-

pe, Nusaybin ve Derik İlçeleri olarak grup-

landırılabilir. Bu ilçelerimizde ağırlıklı ola-

rak tahıl ürünleri olmak üzere (buğday, arpa,

mercimek ve dane mısır) ekimi ve üretimi

yapılmaktadır. Esasen üretilen ürünlerin ta-

rım politikaları ve teşvikleri yönünden daha

fazla çeşitlendirilebilir. Ancak ülkenin tarım

politikalarında bir takım yenilikçi ve teşvik

politikalarının yeniden ele alınması ve ha-

yata geçirilmesi gerekmektedir. Üretilen

tahıl ürünleri ağırlıklı olarak Mardin Or-

ganize Sanayi Bölgesi’nde tarıma dayalı sa-

nayi yatırımlarının bulunduğu tesislerde

kullanılarak tarımsal sanayi mamullerinin

üretilmesi neticesinde başta Ortadoğu ül-

keleri olmak üzere, bazı Afrika ülkeleri ve

diğer çeşitli dünya ülkelerine pazarlan-

maktadır. Mardin İlimizin tarıma kattığı de-

ğer bakımından ülke ekonomisine katkısı

küçümsenmeyecek bir seviyede olmakla

beraber, çiftçilerimizin tarım ürünlerinin üre-

timinde karşılaştıkları ciddi sorunlar ve

maliyetler tarıma olan beklentileri karşıla-

mamakta ve çiftçilerimizi sıkıntıya sevk et-

mektedir.

İlimizin tarıma ve ekonomiye katkıları

böyle iken; özellikle ülkemizde ve ağırlıklı

olarak Bölgemizde TEDAŞ’ın özelleştiril-

mesi ile birlikte baş gösterdiği ciddi sıkın-

tılar meydana gelmiş ve bu sorunlar halen

aşılamamıştır. Bölge çiftçisi Şanlıurfa Gap

Sulama Kanal Projesi’nin halen hayata ge-

çirilmemiş olmasından kaynaklı kendi im-

kanları ile yerin altından yaklaşık 700 ile 850

metre derinlikten elektrik enerjisi ile sula-

ma yaparak tarıma katkıda bulunmaya ça-

lışmakta iken söz konusu şirket nerede ise

bu üretimin engellenmesi yönünde bir po-

Tarım, Enerji Politikaları ve
Ekonomiye Katkısı

Nezir YILDIZ 
Kızıltepe Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı



litika izlemektedir. Sorunun aşılabilmesi
tamamıyla Gap sulama kanallarının çift-
çilerimizin kullanımına sunulması ile
sona erecek ve bu vesile ile bereketli Me-
zopotamya Ovasını oluşturan Mardin
Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik İl-
çelerinin sahip oldukları ovadaki tarımsal
arazi önemli bir tarımsal potansiyel oluş-
turmakta, tarımsal alanda ülke ekonomi-
sine ve istihdamına ciddi bir katkı sağla-
yacağı aşikardır. Tarımsal ürünlerin çeşit-
lendirilmesi yönünden de bölgesel tarım
teşviklerinin ve ürün bazında doğrudan ge-
lir desteği priminin yeniden ele alınması
durumu hasıl olmuştur. 

Bölgemizde alternatif enerji kaynakları-
na da ihtiyaç bulunmakta ancak devletin
enerji politikaları ve yereldeki bir takım bü-
rokratik engeller bölgemizdeki en verim-
li güneş enerjisinin üretimini ve kullanı-
mını engellemektedir. Güneş enerjisi Gü-
neş Çekirdeği’ndeki hidrojen gazının
helyuma dönüşmesi şeklinde tanımlaya-
bileceğimiz füzyon süreci sonucunda açı-
ğa çıkan ışıma enerjisi, güneş enerjisidir ve
buda bölgemizde ziyadesiyle mevcuttur.
Güneş dünyamız için temiz ve tükenmez
bir enerji kaynağıdır. Günümüzde, tüm
dünya ülkelerinde ekonomik büyümede
oldukça önemli bir role sahip olan ener-
ji, kalkınma programlarının ve gelişmiş-
liğin vazgeçilmez bir unsurudur. Özellik-
le gelişmekte olan ülke-
lerde enerji politikala-
rı, kalkınma plan-
larının değiş-
mez bir
parça-

sıdır. Ülkemizde de bir takım çalışmalar
olmakla beraber bu enerjilerin üretimi ve
kullanımı daha da yaygınlaştırılmalı ge-
rek tarımsal sanayide ve gerekse diğer sa-
nayi dallarında da devletin yararlandıra-
cağı her türlü Teşvik ve destek unsurları
ile kullanımı etkinleştirilmeli ve yaygın hale
getirilmelidir.

Enerji Bakanlığı tarafından 2020 yılına ka-
dar uygulanacak olan enerji politikası
değerlendirildiğinde iki kritik karar göze
çarpmaktadır. Bunlardan ilki, kapasiteye
dahil olacak 54 bin megavat gücün 5 bin
megavatının nükleer enerjiden sağlanması
bir diğeri ise, AB tarafından büyük önem
verilen Kyoto Protokolü’ndeki emisyon he-
deflerine ulaşılmasıdır. Nükleer enerjinin
2020 yılına kadar sisteme girecek elektrik
enerjisi içindeki oranı 10’da bir olarak he-
deflenmiştir. Ayrıca Türkiye 2020 yılında
mevcut enerji kaynaklarına 54 bin Mg
gücü dahil edecektir. Bu kapsamda gerek
yerli ve gerekse yabancı müteşebbis ve ya-
tırımcıların bölgeye alternatif enerji kay-
nakları ile ilgili bir takım yatırımların ya-
pılmasını teşvik etmek gerektiği kanaa-
tindeyim.

Mardin İlimizde ekilebilir tarımsal arazi-
lerden elde edilen tahıl ürünlerinin büyük
bir çoğunluğu Mardin Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulu bulunan ve aktif du-
rumda olan bir çok tarımsal üretim tesis-
lerinde çeşitli mamullere dönüştürülerek
başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ay-
rıca bir çok Afrika ülkesine ihraç etmek su-
retiyle ülke ekonomisine katkı sunmakta
ve bu ihracat rakamı 2014 yıl sonu itiba-
riyle bir milyar doları aşmış bulunmakta-
dır. Mardin İlimizdeki müteşebbis sayı-

sında ciddi bir ar-

tış gösterdiği ve ülke ekonomisi yarışında
bizlerde varız dercesine bir çalışma içeri-
sinde oldukları aşikardır.

Bölgemizde TOBB ve ilgili bakanlıklar
arasında varılan anlaşma neticesinde böl-
gemizin tahıl kaynağı olması sebebiyle
Mezopotamya Ovası’nın bereketinden
yararlanmak için Lisanslı Depoculuk faa-
liyeti önem arz etmekte ancak bu Lisan-
slı Depoculuk sisteminin ve alanının ge-
nişletilmesi bölgedeki ürünler açısından
ciddi bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu
bağlamda bölgemizde ve ilimizde faaliyet
gösteren çiftçi, tüccar ve sanayicilerin
Lisanslı Depoculuk sistemine dahil edil-
mesi bölgedeki ticarete ciddi anlamda bir
ivme kazandıracaktır.

Bu bakımdan gerek Ekonomi Bakanlı-
ğı’nın ve gerekse diğer bakanlıkların bir-
likte çalışmak suretiyle bölgeyi kalkındırma
adına yeni bir teşvik ve destek unsurları-
nı içeren yasaların çıkarılması ve hayata ge-
çirilmesi bölgemiz ve ilimizdeki müte-
şebbisler tarafından beklenmektedir. 

Kızıltepe Ticaret Borsası olarak stratejik
plan dahilinde bir takım proje çalışmala-
rımız bulunmakta olup; bu projelerin
hayata geçirilmesi ile birlikte bölgemizde
ve ilimizde tarımsal üretim ve tarımsal sa-
nayiye katkıda bulunan ve ülke ekono-
misine katma değer üreten tüm çiftçi, tüc-
car ve sanayicilerimizin çalışmalarına cid-
di bir ivme kazandıracağı kanaatindeyim. 

Bol ve bereketli kazançlar temennisiyle…

Saygılarımla...
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Mardin’de
GAP Sulama
Kanalları
Toplantısı
Gerçekleşti
“GAP Projesinin Mardin
ayağını oluşturan Mardin
Depolaması ve cazibe
sulaması projesinde
karşılaşılan sorun ve çözüm
önerileri masaya yatırıldı.”

Mardin İli
ve İlçeleri
Odaları
Borsaları
VI.Müşterek
Toplantısını
Gerçekleştirdi
Toplantıda son dönemde bölgede
meydana gelen gelişmeler de ele
alındı ve Odaların/Borsaların bu
süreçteki rollerine ilişkin
müzakerelerde bulunuldu.

10 18

• 08 Dicle Kalkınma Ajansı Coğrafi
İşaretler 

• 12 Maü’de Ticaret Borsaları
Fonksiyonları Ve Faaliyetleri
Semineri

• 16 Mamasına Bunları Koymayın

• 20 Tükettiklerimiz Gerçekten
Sağlıklı mı?

• 22 TOBB 72. Genel Kurulu’nda
“Türkiye Hepimizin” Mesajı

• 32 Teknoloji Ve Yaşam

• 36 Mardin İli Oda Ve Borsaları
Üniversite Kampüsünde Ağaç
Dikimi

• 38 Garip Ama Gerçek

• 42 Borsalar Arası Kıyaslama
Toplantısına Katıldık

• 50 Beynin Yaşlanma Aşamaları

• 52 Mardin İli İlçeleri Odaları
Borsaları Vıı. Müşterek Toplantısı
Gerçekleştirdi

• 54 Coğrafi İşaretler Seminerine
Katıldık

• 56 Dika, Cazibe Merkezleri
Programı Bilgilendirme
Toplantısı Düzenledi

• 59 Hububat Sezonu Sorun Ve
Çözüm Önerileri İstişare
Toplantısı

• 62 Girişimci Adayları,
Sertifikalarını Aldı

içindekiler
Kahve
Cilt kanseri riskini
azaltıyor
Yap�lan ara�t�rmalar; kahvenin içinde bulunan
kafeinin, cilt kanserin kayalanma riskini yüzde
13-18 oran�nda azaltt���n� gösteriyor. Kahve
prostat kanserine de engel oluyor. 44



Mardin 5.Bulgur
Festivali
Düzenlendi
Mardin Karayolları Parkı’nda
düzenlenen festival alanına
toplanan yaklaşık üç bin kişiye
dev kazanlarda pişirilen etli
bulgur ile bulgurdan yapılan
mahalli yemekler ikram edildi.

Kazan,Kazan
Noktasında Bir
Süreç Oldu
Çiftçiler ile elektrik dağıtım şirketi arasında yaşanan sıkıntılar
nedeniyle Şanlıurfa’ya giderek Dicle EDAŞ yetkilileri ve
çiftçilerle görüşen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, toplantı sonrası basın
açıklaması düzenledi. 

40 48

28

60
Sigarayı 40 yaşından
önce bırakan kadınların
yaşam süresinin sigara
içmeye devam edenlere
göre yaklaşık 9 yıl fazla
olabileceği belirlendi.

40’dan 
önce
b›rak
9 YIL

KAZAN

ON
DÖRT
ADIMDA
“ZAYIF
KALMA”
SIRLARI
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D
icle Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği

sorumluluk bölgesinde

Coğrafi İşaretler

Projesini hayata

geçiriyor. Yay Grand otelde yapılan

projenin tanıtım toplantısına, Yönetim

Kurulu Başkanımız Mehmet Şahin,

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz

Altundağ, Mardin, Siirt, Şırnak ve

Batman illeri ile komşu Şanlıurfa ve

Diyarbakır illerinden Ticaret Borsaları,

Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, GAP

İdaresinden yetkililer, Üniversitelerden

akademisyenler ve konuyla ilgili sivil

toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı

Mehmet Şahin yaptığı konuşmada,

bölgede yaşanan olayların bir an önce

son bulmasını ve akan kanın durasını

isteyerek “Huzurun olmadığı yerde

ticaret olmaz, ticaretin olmadığı yerde

zenginlik olmaz” dedi. Başkan Şahin,

markalaşmanın önemine değinerek

TPE’den alınacak coğrafi işaretler ile

sahip olduğumuz yöresel ürünlerin hem

marka değeri artacak hem de

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, “markalaşmanın
önemine değinerek TPE’den alınacak coğrafi işaretler ile sahip
olduğumuz yöresel ürünlerin hem marka değeri artacak hem de
uluslararası alanda bilinirliği artacaktır.”

Dicle Kalkınma
Ajansı Coğrafi İşaretler 



ekoborsa][9

HABER ][

uluslararası alanda bilinirliği artacaktır.

Kızıltepe Kırmızı Kabuklu Mercimeği,

Ömerli Mezruna Üzümü, Derik

Hırhali Zeytini Borsamızca coğrafi

işaretini almak istediğimiz başlıca

ürünlerimizdir.    

Proje hakkında bilgi veren Dicle

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Yılmaz Altındağ, çok konuşmak yerine

toplantıya katılan çalıştay üyelerini

dinlemeyi tercih edeceklerini söyledi.

Altındağ “Kamunun yaptığı değil,

yapamadığı projeleri hayata geçiriyoruz.

Fırsatları yaratmak elimizdedir.

Merkezi hükümet bölgeye “Ben

güvenliği de sağlarım, yatırım da

yaparım “ mesajıdır. Bölgemizde

değerlendirilmesi durumunda müthiş

bir potansiyel var. Her ilin sembolü

olabilecek ürünleri tespit edip bunları

markalaştırmayı amaçlıyoruz. Siirt bu

konuda şanslı. Bugün Pervari Balı

ABD başta olmak üzere bir çok Avrupa

ülkesinde marka haline geldi. Siirt

fıstığı Markalaştı, battaniyesi öyle.

Şırnak´ta marka olma yolunda ürünler

var. Mardin turizme dayalı ürünlere

sahip. Önce ürünleri tanıtıp

markalaştırmayı sonra da çiftçiyi,

işletmeciyi kalkındırmayı hedefliyoruz.”

Dedi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz

Altındağ, coğrafi işaret adayı olabilecek

özgün tarımsal ve gıda ürünlerinin

belirlenmesi, bu ürünlere  coğrafi işaret

alınması için gerekli teknik ve idari

çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla

işbirliği içinde yürütüleceğini sözlerine

ekledi.

Katılımcılar gün boyu konu ile ilgili

gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü.



G
AP Projesinin Mardin

ayağını oluşturan

Mardin depolaması ve

cazibe sulaması

çalışmalarının

hızlandırılması ile yaşanan sorun ve

çözüm önerilerin masaya yatırıldığı

Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu

Başkanımız Mehmet Şahin’in katıldığı

toplantıya, Mardin AK Parti

Milletvekili Ceyda Bölünmez, ,Devlet

Su İşleri DSİ Genel Müdür Yardımcısı

Murat Acu, GAP İdaresi Başkanlığı

yetkilileri, DSİ Diyarbakır 10.bölge

Müdürü Murat Dağdeviren,  Şanlıurfa

DSİ 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap,

Tarım il Müdürü Ali Elçin, Mardin

Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan,

Ziraat Mühendisleri Odası Mardin

Şube Başkanı Vedat Durak,  Kızıltepe

Ziraat Odası Bedirhan Dinler, Derik

Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli,

Nusaybin Ticaret Odası Başkanı

Mahsum Özmen, Mazıdağı Ziraat

Odası Başkanı Fevzi Şan ve birçok

yetkili katıldı.”

Başkan Şahin konuşmasında, “GAP

Eylem Planı çerçevesinde Mardin

Depolamasının (Göleti) hızla

tamamlanması gerekmekte olup, her ne

kadar 2019 yılında bitirilmesi

planlanmakta ise de, çiftçilerin yaşadığı

elektrik sıkıntısının aşılması, bölge

ekonomisinin canlanması için bir an

evvel kanalların bitirilmesi ve arazilerin

toplulaştırılması ile ilgili sorunların da

giderilmesi bir zaruriyettir” dedi.      

Toplantıda konuşan Devlet Su İşleri

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat

Mardin’de GAP Sulama Kanalları
Toplantısı Gerçekleşti

“GAP Projesinin Mardin ayağını oluşturan Mardin Depolaması ve cazibe sulaması projesinde karşılaşılan
sorun ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.”

10][ekoborsa



Acu, “Hedefimiz bu yıl 4 bin 300 dekar

araziyi sulamaya hazır hale getirmektir.”

dedi. Vatandaşların sulama için açılan

kuyulardan kurtulacağını kaydeden

Acu, şunları kaydetti:Acu, “2015 yılında

2 bin dekar sulamaya hazır hale

getirmişiz. Bu yılın hedefi 4 bin 300

dekar araziyi sulamaya hazır hale

getirmektir.  Bu alanlara su verilmesi

için hepimiz bu işin üzerinde olacağız.

Ne kadar su ile toprağı buluşturursak

vatandaşın ilerde önünü o kadar açar.

Devlet burada yıllardır bir şeyler

yapıyor. Vatandaşlar bir şeyler görmek

istiyor. Bunu biz göstereceğiz. Bizleri

mutlu eden şeyler bunlardır” dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda

Bölünmez Çankırı, “GAP Projesinin

Mardin ayağını oluşturan Mardin

Depolaması ve cazibe sulaması

projesinde karşılaşılan sorun ve çözüm

önerilerinin masaya yatırılması için bir

toplantı düzenlediklerini, Bölgemiz

insanı açısından hayati önem arz eden

bu projenin ivedilikle tamamlanarak,

bereketli Mardin ovasını Fırat'ın suyu

ile buluşacağı günler halkımızın ve

çiftçimizin özlemi olduğu hepinizin

malumudur. Bu önemli proje bölge

halkımızın tümü için ehemmiyet arz

etmekle birlikte, bölge çiftçimiz ve

esnafımız açısından ayrı bir hususiyet

taşımaktadır. Milletvekili olarak bu

projenin bir an önce hayata geçmesini

sağlamak adına gece gündüz demeden

gayret göstereceğiz ve bu çalışmaların

hızla ilerlemesi için her türlü desteği

vereceğiz” şeklinde konuştu. Toplantıda

konuşmaların ardından DSİ bölge

müdürleri, yapılan çalışmalar hakkında

bilgi vererek katılımcıları bilgilendirdi.

ekoborsa][11
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S
eminere, TOBB/TEPAV ve

Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa

Akademik Danışmanı ve MAÜ

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.

Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci ve

MAÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencileri

katıldı.

Borsamız Akademik Danışmanı Yrd.

Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci

konuşmasında, “İş hayatında ticaret ve

sanayi odaları ile ticaret borsalarının

önemli bir yeri vardır, bugün bizlere

Kızıltepe Ticaret Borsası Genel

Sekreter Yardımcısı Sn. Metin Sert’in,

Kızıltepe Ticaret Borsası ve Ticaret

MAÜ’DE TİCARET BORSALARI
FONKSİYONLARI VE FAALİYETLERİ

SEMİNERİ

12][ekoborsa

Kızıltepe Ticaret Borsası ve Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 05
Nisan 2016 tarihinde organize edilen “Ticaret Borsaları; Fonksiyonları, İşleyişi ve Faaliyetleri” konulu

seminer borsamız Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert tarafından verildi.
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borsaları hakkında vereceği seminerin
çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu
sayede öğrencilerimizin Üniversite,
Sanayi ve Sivil toplum kuruluşları
işbirliğinin güzel bir örneğine şahit
olacağını ve edindikleri bilgilerin
gelecekte de kendilerine katkı
sağlayacağı kanaatini taşıyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Metin
Sert sunumunda; borsaların tarihçesi,
borsaların tanımı, borsaların faydaları,
borsalara üyelik, borsaya tabi maddeler,
alım satımların tescili, tescil işlem
hacimleri, mali durum analizi,
teknolojik altyapı, kalite yönetim
sistemi, akreditasyon sistemi
konularında bilgi verdi ve Kızıltepe
Ticaret Borsası’nın faaliyetlerini ve
tecrübelerini somut örnekler üzerinden
paylaştı. Sn. Sert, seminerle İktisat
öğrencilerine borsalar konusunda
detaylı bilgi aktarımında bulundu.
MAÜ İktisat Fakültesi öğrencilerinin
yoğun ilgi gösterdiği seminerin ikinci

etabında yöneltilen sorulara cevap
verildi. Bu kapsamda, öğrencilerin
ticaret borsaları ve iş hayatı ile ilgili
merak ettikleri alanlarda faydalı bilgiler

müzakere edildi. Seminer sonunda
öğrencilere Kızıltepe Ticaret
Borsası’nın yayınları dağıtılarak, benzer
toplantıların yapılacağı bildirildi. 
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M
ardin ili, istatistikî bölge

birimleri sınıflandırması

(İBBS) Seviye 2’ye göre

TRC3(Dicle Bölgesi)’te yer almaktadır.

Dicle Bölgesi’nde yer alan diğer iller ise

Batman, Şırnak ve Siirt’tir. Burada, Dicle

Bölgesi’ne ilişkin toplu istatistikler

sunularak incelemelerde

bulunulmaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) ve
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)
verilerine göre 1991-2001 döneminde
Dicle Bölgesi hizmet sektörünün Türkiye
GSYİH’si içindeki payı yıllar itibariyle

değişkenlik göstermesine rağmen artan

eğilimlidir. Nitekim 1991’de %49.3 olan

bu oran 2001’de %55.1 olarak

gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 1).

DİCLE BÖLGESİ’NİN TÜRKİYE
HİZMET TİCARETİNDEKİ YERİ (*)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet  
Behzat EKİNCİ 

Borsa Akademik
Danışmanı 

Yıl
TRC3 Hizmet/

TRC3 GSYİH

Mardin Hizmet/

Mardin GSYİH

Batman Hizmet/

Batman GSYİH

Şırnak Hizmet/

Şırnak GSYİH

Siirt Hizmet/

Siirt GSYİH

19916 49.3 63.4 29.7 62.5 48.2

1992 53.0 64.2 35.8 70.1 51.7

1993 56.4 62.2 45.3 66.1 54.5

1994 57.4 59.9 50.8 65.3 54.2

1995 53.5 56.6 47.4 57.0 52.3

1996 55.5 58.4 46.3 64.1 55.2

1997 56.3 62.7 41.2 67.9 56.9

1998 55.4 57.0 42.4 70.0 60.9

1999 61.5 67.3 46.5 79.0 60.5

2000 57.9 65.8 41.9 78.5 54.6

2001 55.1 60.7 42.7 71.5 52.9

Tablo 1: Dicle Bölgesi’nde Hizmet Sektörüne İlişkin GSYİH Verileri (1991-2001) (%)

Kaynak: TKB, DİKA (2010), Dicle Bölgesi Stratejik Gelişme Raporu, Mardin, s.37.

(*) Cari fiyatlarla bölgesel gayri safi katma değer – iktisadî faaliyet kollarına göre temel fiyatlarla.

Kaynak: TÜİK (2010), Bölgesel Göstergeler-TRC3, Yayın no: 3579, Ankara, s.86.

Tablo 2: Dicle Bölgesi’nde Sektörlere İlişkin Gayri Safi Katma Değer Meblağları
(2004-08) (milyon TL) (*)

Yıl TR Tarım
TRC3 Ta-

rım
TR Sanayi

TRC3 Sa-
nayi

TR Hizmet
TRC3 Hiz-

met

2004 52,998 1,048 138,412 1,144 303,475 2,759

2005 60,714 1,140 160,331 1,820 350,670 3,346

2006 62,663 1,221 188,647 2,522 417,109 4,105

2007 64,332 1,258 209,515 2,541 480,538 4,692

2008 72,275 1,237 232,475 2,961 549,836 5,307
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Dicle Bölgesi’nde 2004-08 dönemi

sektörel katma değer verileri dikkate

alındığında her üç sektörün (tarım, sa-

nayi, hizmet) de payını artırdığı görül-

mektedir. Salt 2004 ve 2008 meblağları

dikkate alındığında sektörlerin sergile-

diği artışlar, sırasıyla %18, 159 ve 92’dir.

Yani Dicle Bölgesi’nde söz konusu dö-

nemde en fazla gelişme kaydeden sek-

tör sanayidir. Bununla beraber, katma

değer meblağları incelendiğinde asıl

pay hizmetlere aittir (Bkz. Tablo 2).

Tablo 3: Dicle Bölgesi Hizmet
Sektörünün Türkiye (TR) Hizmet
Sektöründeki Yeri (2004-08) (%)

Tablo 4: Dicle Bölgesi’nde İstihdam Edilenlerin Sektörel  Dağılımı (2009-10) (15+ yaş)

* İnşaat, sanayi sektörüne dahil edilmiştir.

Kaynak: TÜİK (2010), Bölgesel Göstergeler-TRC3, Yayın no: 3579, Ankara, s.76.

Kaynak: TÜİK (2013), “Ulusal Hesaplar”,

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=56

Yıl
TRC3 Hizmet /

TR Hizmet

2004 0.91

2005 0.95

2006 0.98

2007 0.98

2008 0.97

2004-08 döneminde Dicle Bölgesi
hizmet sektörünün Türkiye hizmet
sektöründeki paylarında, gayri safi
katma değer meblağlarına paralel
olarak artışlar meydana gelmiştir.
Nitekim 2004 yılında bölgenin Türkiye
hizmet sektörü içindeki payı %0.91
iken bu oran 2008’de %0.97 olarak
gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo 3).

Yıl
Kişi (bin) Pay (%)

Toplam Tarım Sanayi (*) Hizmet Tarım Sanayi (*) Hizmet

TR
2009 21,277 5,240 5,385 10,652 24.6 25.3 50.1

2010 22,594 5,683 5,927 10,985 25.2 26.2 48.6

TRC3
2009 293 65 63 165 22.0 21.6 56.3

2010 370 104 72 194 28.2 19.3 52.5

Sektörel bazda istihdam açısından
Dicle Bölgesi’nde çalışanların önemli
bir kısmı hizmet sektöründedir. 

Nitekim 2010 yılı verilerine göre sıra-
sıyla sektörlerin istihdam payları şöy-

ledir: Tarım %28.2, Sanayi %19.3,
Hizmet %52.5. Metodolojik olarak
inşaat sektörü de (her iki sektörle de
ilişkisi dolayısıyla) sanayi kapsamında
dikkate alındığından, esasında hiz-
metlerin payının daha fazla olduğu

ortaya çıkmaktadır (Bkz. Tablo 4).
Verilerden, her ne kadar güncellik so-
runu olsa da, anlaşıldığı üzere Dicle
Bölgesi, daha ziyade hizmetler ağır-
lıklı bir iktisadî yapılanmaya sahip
bulunmaktadır.

Kaynaklar

(*) Ekinci, Mehmet Behzat (2014), “Mardin’de Hizmet Sektörünün Ticarî ve Kurumsal Yapısı”, Mardin İlinde Sektörel Kalkınmanın Yeniden İnşası,
Editör: Şevket Tüylüoğlu, Ankara Strateji Enstitüsü Yayını, Yayın no: 2014-1, Ankara, s.53-96.

TÜİK (2010), Bölgesel Göstergeler-TRC3, Yayın no: 3579, Ankara, s.86.

TÜİK (2013), “Ulusal Hesaplar”, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=56.



Uzmanlar, bir
yaşına kadarki

bebeklerin mamasına
tat vermek için tuz

dökmek ve şeker
serpmenin bebeği

hasta edebileceğini
belirtti.

Mamasına
bunları 

koymayın

B
ebek sağlığı konusunda
uzmanlar ve anne baba-
ların özenle üzerinde dur-
duğu en önemli noktanın

ilk 6 ayda sadece anne sütü ile bes-
lenmesi olduğunu belirtiyor. Bu
aylardan sonra ek gıdaya geçildiği
dönemde bebeklere özellikle veril-
memesi gereken besinler konusun-
da ebeveynlerin bilinçlenmesi ge-
rektiğini kaydeden uzmanlara göre
bu gıdalar şu şekilde sıralanıyor:

İnek sütü: Bağırsaklarda gizli ka-
nama, demir eksikliği ve kansızlık
yapabilir. 

Tuz: Böbreklerden tuz atılımı ora-
nı ilk bir yaşta düşüktür. Fazla tuz,
böbrek yükünü artırır ve ileriki yaş-
larda hipertansiyon riskine neden
olabilir. 

Şeker: Hiçbir besleyici değeri yok-
tur. 

Yumurta akı: Protein yapısı nede-
niyle yüksek oranda alerjik özelliği
vardır. Dokuzuncu aydan itibaren
azar azar denenebilir

Margarin gibi katı yağlar: Emilimi

zordur. İçerdiği doymuş yağ asitle-
ri damar sağlığını tehdit eder. 

Bal: Doğal ve çok besleyici bir gıda
olmasına rağmen hem alerjik bir be-
sindir hem de clostridium botuli-
num adlı bir spor içerdiğinden be-
beklerde çok tehlikeli olabilecek
bir tür gıda zehirlenmesine yol aça-
bilir.

Çay, kahve, çikolata, kakao: Kalsi-
yum emilimi azalır. Çay da demir
emilimini bozarak kansızlığa yol
açar. 

Patlıcan ve bakla: Patlıcanın besle-
yici değeri yoktur ve nikotin içer-
mektedir.

Kabuklu deniz ürünleri: Dokuzun-
cu aydan sonra balık ızgara-buğu-
lama olarak verilebilir. Ancak ka-
buklu deniz ürünleri yüksek alerjen
özellikleri ile bilinmektedir. Midye
ise civa içerebileceği için bebeğe ye-
dirilmemelidir." Bu yasaklı gıdalar
haricinde ıspanağın nitrit içermesi
nedeniyle  8. aydan sonra beklet-
meden, günlük taze hazırlanıp ve-
rilmesi gerekir. 
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Mardin İli ve İlçeleri
Odaları/Borsaları; VI.Müşterek
Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıda son dönemde
bölgede meydana gelen
gelişmeler de ele alındı ve
Odaların/Borsaların bu süreçteki
rollerine ilişkin müzakerelerde
bulunuldu.

6
Nisan 2016’da yapılan

toplantıya

Odalardan/Borsalardan (KTB:

Kızıltepe Ticaret Borsası,

KTSO: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi
Odası, MTSO: Mardin Ticaret ve
Sanayi Odası, NTB: Nusaybin Ticaret
Borsası, NTSO: Nusaybin Ticaret ve
Sanayi Odası) şu isimler katıldı:

• KTB Yönetim kurulu Başkanı
Mehmet Şahin, KTB Genel
Sekreteri Abdulkadir Şahin, KTB
Genel Sekreter Yardımcısı Metin
Sert,

• KTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Dündar, KTSO Genel
Sekreteri Ahmet Aslan, KTSO
Akreditasyon Sorumlusu Velit
Aydın,

• MTSO Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Gümar Budak, MTSO

Genel Sekreteri Çetin Sasa,

• NTB Genel Sekreter Yardımcısı

Abdullah Dal,

• NTSO Genel Sekreteri Abdulkadir

Güneş,

• TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve

İlçeleri Oda/Borsa Akademik

Danışmanı ve MAÜ İktisat

Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantıda müzakere edilen hususlar

şöyledir: Mardin tanıtım günleri, MAÜ

öğrencilerine staj imkânı, Mardin

Odaları/Borsaları ile ilgili anketler,

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI
BORSALARI VI.MÜŞTEREK TOPLANTISINI

GERÇEKLEŞTİRDİ
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MAÜ’de ağaç dikim kampanyası, sosyal

sorumluluk projeleri, fuar çalışmaları,

akademik danışmanlık dönem

faaliyetleri, akademik danışmanlık

dönem aksiyon planı.

Söz konusu müzakere hususlarından

bazılarına ilişkin şu kararlar alındı:

• Öğrencilere 2016 yazında staj
imkânı sağlanacaktır.

Üniversite-Sanayi/Hizmet

işbirliğinin bir versiyonu olarak

Mardin Artuklu Üniversitesi

öğrencilerine Odalarda/Borsalarda

2015 yılında sağlanan staj

programlarına 2016’da da devam

edilecek olup her Oda/Borsa kendi

fiziksel şartlarını dikkate alarak

öğrenci kabul edecektir. 2016 yaz

dönemi staj programları Temmuz-

Eylül dönemlerinde yürütülecektir.

• Oda/Borsa üye anketlerinde
dile getirilen hususları önemle
ele alacaktır.

Üyelerle gerçekleştirilen anketler

sayesinde Odaların/Borsaların

işleyişinde ve kurumsal yapısında

karşılaşılan aksaklıklar yerinde ve

zamanında müdahalelerle
giderilmeye çalışılacaktır. Bu tür
anketler düzenli biçimde yapılmaya
devam edilecektir.

• Üyelerle etkin iletişim kanalları
oluşturulacaktır.

Üyelerle daha güçlü ve etkin bir
iletişim mekanizması
oluşturabilmek amacıyla bazı yeni
uygulamalara gidilecektir. Bu
çerçevede mesela yılbaşlarında belli
bir hafta tespit edilecek ve bu sürede
yapılan iletişim bilgileri
güncellemesiyle yıl boyunca her
türlü bilgi-belge ilgi derecesine göre
üyelerle paylaşılacaktır.

• Üyelere Odalara/Borsalara dair
bilgilendirici seminerler düzen-
lenecektir.

Üyelerin Odalarını/Borsalarını
sahiplenebilmeleri ve kurumsal
kapasitelerinden daha etkin biçimde
faydalanabilmeleri için bazı yeni
uygulamalara gidilecektir.
Bunlardan biri mesela üyelere
Odaların/Borsaların fonksiyonları,
işleyişi ve faaliyetleri hakkında
bilgilendirici seminerler
düzenlenmesidir. Bu amaçla belli bir
program dahilinde gruplar halinde
olmak üzere tüm üyelere yönelik bu

tür toplantılar düzenlenerek kurum-
üye arası bağlar güçlendirilmeye
çalışılacaktır.

• Üyelerin ticarî kapasitesi artırıl-
maya çalışılacaktır.

Üyelerin iktisadî ve siyasî
konjonktür dolayısıyla içinde
bulunduğu birtakım açmazların
aşılabilmesi için ticarî hareketliliği
artırma amaçlı faaliyetler
artırılacaktır. Bu kapsamda mesela
yurt dışı iş gezilerinin sayısı
arttırılmaya çalışılacaktır.

• Bölgesel fuarların düzenlen-
mesine devam edilecektir.

Hem Mardin’in hem de bölgenin
ticarî yoğunluğunu daha üst
seviyelere taşıyabilmek maksadıyla
çeşitli sektörel fuarlar
düzenlenmekte olup bunlara
2016’da da devam edilecektir. Bu
kapsamda, Nisan sonunda “Tarım
ve Gıda Fuarı”na, Mayıs başında ise
“Yapı Grubu ve İnşaat Fuarı”na
Odalarca/Borsalarca fiili destek
sağlanacaktır.

İyi dileklerle tamamlanan programda,
VII.Müşterek Toplantının Temmuz
ayında Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.



TÜKET
TiK
LE
Ri
MiZ
gerçekten sağlıklı mı?

Sağl›kl› ve kaliteli bir yaşam sürmek için
en çok dikkat etmemiz gereken şey tü-
kettiğimiz besinlerin hem sağl›ğ›m›z›
tehdit etmeyecek olmas›, taze olmalar›,
hem de hijyenik aç›dan son derece temiz
olmalar›d›r. Eğer ki temiz ve sağl›kl› be-
sinler doğru pişirme ve saklama şartla-
r›na da sahipseler, bedenimizi ve yaşa-
m›m›z› kötü etkileyecek hiçbir sorun
yok demektir. Sağl›kl› olabilmek için
dikkat etmemiz gereken alt›n kurallar›n
baş›nda tazelik ve temizlik gelmektedir.
G›dalar›n taze olarak sat›n al›nmas› ve tü-
ketilmeye başlamadan önce de kişisel te-

mizlikten geçmeleri son derece önemli-
dir. Çünkü o g›da sofram›za gelene ka-
dar çeşitli yerlerde dolaş›yor ve ellerde
geziyor. 
Sağl›kl› g›da tüketmek için yap›lmas›
gerekenler aras›nda önemli olan bir di-
ğer kural ise çiğ ve pişmiş olan g›dalar›n
birbirinden uzak tutulmas›d›r. Çiğ olan bir
g›day› kesmek için kulland›ğ›n›z tahta ve
b›çağ› pişmiş olan g›da için kesinlikle kul-
lanmamal›s›n›z. Çünkü çiğ olan g›dalar›n
sular› tehlikeli mikroorganizmalar› içe-
riyor. G›dalar›n pişme süreleri de çok
önemlidir. Uygun koşullarda pişirme
sağlan›rsa çiğ g›dalar›n üzerinde bulunan
mikroorganizmalar yok olacakt›r. G›da-
lar en az 70 derecede pişirilmeli ayn› za-
manda et ve kanatl› etlerin sular›n›n
pembe değil, berrak olmas›na dikkat
edilmelidir. Uygun ve güvenli s›cakl›k-
larda saklanmas› da sağl›kl› g›da tüketi-
mi için dikkat edilmesi gereken bir baş-
ka husustur. Pişmiş olan bir g›da en az
2 saat d›şar›da bekletildikten sonra do-
laba konulmal›d›r. Tekrar kullan›lacağ› za-
man ise dolaptan al›nan g›da en az 60
derecede ›s›t›lmal›d›r.
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UZMANLAR SAĞLIKLI GIDA
TÜKETMENİN 5 ANA MAD-
DESİNDEN BAHSETTİLER.
SAĞLIKLI OLABİLMEK İÇİN
DİKKAT ETMEMİZ GERE-
KEN BU ALTIN KURALLA-
RIN BAŞINDA TAZELİK VE
TEMİZLİK GELMEKTEDİR.
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Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği 72.Genel Kuruluna
Borsamızı temsilen Genel
Kurul Delegeleri Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, Meclis Başkan
Yardımcısı Sedat Şahin,
Yönetim Kurulu Muhasip
Üyesi Bülent Şahin, Genel
Sekreter Abdulkadir Şahin
katıldı. 

T
ürkiye Odalar ve Borsalar

Birliği’nin (TOBB) 72. Genel

Kurulu’nda konuşan TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu esas

zenginliğin girişimci ruh olduğunu

ifade ederek, “Hedeflere ulaşmak

istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak,

her gün bir önceki günden daha fazla

çalışmak zorundayız” dedi. Birlik ve

beraberliğin önemine vurgu yapan

TOBB Başkanı ‘Türkiye hepimizin’

mesajı verdi.

TOBB’un 72’inci Genel Kurulu M.

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev

sahipliğinde, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Bakanı

Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret

Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı

Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Efkan Ala,

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay

Vural, bazı eski bakanlar, oda ve borsa

başkanları ile diğer davetlilerin

katılımıyla TOBB Ekonomi ve

Teknoloji Üniversitesinde

gerçekleştirildi.

TOBB 72. Genel Kurulu’nda
“Türkiye Hepimizin” mesajı
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Hisarcıklıoğlu burada yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin zenginleşmek
için girişimcilikten başka çıkar yolunun
olmadığını vurguladı. “Ezber bozan
inovasyonlar yapan, yeni nesil
girişimcilere ihtiyacımız var” diyen
TOBB Başkanı yatırım teşvik
sisteminin yenilenmesi, katma değeri
artıracak faaliyetlerin desteklenmesi
talebinde bulunurken, biyo, nano ve
bilgi-işlem teknolojilerinin önemi
üzerinde durdu. Hisarcıklıoğlu ihracat
kapasitesinin artırılması için KOBİ’lere
daha çok ihracat yapmayı öğretmek
gerektiğinin altını çizdi.

TOBB Bakanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasında
şunları söyledi:

“Camia olarak ‘istişare sünnettir’
öğüdüne hep bağlı kaldık. Sizlerin
sayesinde Anadolu’nun sesi, yüreği
olduk. Bir olduk, iri olduk, diri olduk.

Biz, bir oldukça Sesimiz daha gür çıktı.

Engelleri aştık, yeni başarılara ulaştık.

Oda ve Borsa camiamız, özel sektörün

birlikten  doğan  gücü  oldu.

Odalarımız ve Borsalarımız; özel

sektörü en iyi temsil eden, üyelerinin

sorunlarını çözen, hizmet kalitesi

Avrupa standartlarına ulaşmış, çağdaş

kurumlara dönüştü.

Sorunlara teslim olmadık. Olumsuza

odaklanmadık. Tüm çevre

coğrafyamızdaki ülkeler için de rol

model haline geldik. Küresel

piyasalardaki iş örgütlerinin tamamında

da söz sahibi olduk. Değişim ve

dönüşümün öncüleri haline geldik.

Bütün dünyaya bu milletin neler

yapabileceğini gösterdik. Hem biz

kazandık, hem ülkemiz kazandı.

Kimin sayesinde bunları başardık.

Odalarımızın sayesinde, Borsalarımızın

sayesinde. İşte bu salonu dolduran

sizlerin sayesinde. Ülkesi ve milleti için

para pul almadan, gece gündüz çalışan

sizleri, müsaadenizle alkışlamak

istiyorum.

Peki, bunlar yeter mi? Asla yetmez,

yetmemeli! Üreten, istihdam sağlayan,

ihracat ve yatırım yapan bizler, daha

iyilerini hak ediyoruz. Bu millet daha

iyilerini hak ediyor. Önümüzde büyük

hedeflerimiz var.

Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride

kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki

günden daha

fazla çalışmak zorundayız. Emin olun

bir an durursak, yarışı kaybederiz.

Mehmet Akif ’in dediği gibi: “Duranlar

için hayat hakkı yoktur. Beşeriyet

durmuyor. Durursan muhakkak

ezilirsin.”
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Küresel rekabette yaşanan gelişmeler,

tam da bu gerçeği doğruluyor.

Dünyanın en zengin ülkeleri bile geride

kalmamak için yeni ittifaklar kuruyor.

• ABD, bir taraftan Avrupa Birliğiyle

yeni bir ticaret ve yatırım girişimi

başlatıyor.

•    Diğer taraftan da yükselen Asya

Pasifik ülkeleriyle ekonomik işbirliği

kuruyor.

• Yani küresel ekonomiye şekil

verecek yeni ittifaklar doğuyor.

•    AB, pazar alanını genişletmek için

son 5 yılda 21 ülkeyle serbest ticaret

anlaşması imzaladı.

•    Çin, Afrika’ya büyük bir açılım

başlattı. Hem Afrika pazarına
yerleşiyor. Hem de kıtanın maden
kaynaklarının ve geniş arazilerinin
kullanım haklarını alıyor.

• Diğer yandan Almanya’nın başını
çektiği sanayileşmiş ülkeler, yeni bir
endüstri devrimi üzerinde çalışıyor.
Çin ve Kore de bu alana büyük
yatırım yapıyor.

•    Gelişmekte olan ülkelerse, daha
fazla yatırım çekebilmek için sürekli
reformlar yapıyor. Mevzuatlarını
yatırımcı dostu haline getiriyor, iş
yapma kolaylığı endeksinde
yükseliyorlar.

Türkiye, son yıllarda müthiş bir başarı
öyküsü yazdı. Ama artık  aynı
yöntemlerle büyümeyi sürdürmek, hatta

yerimizi koruyabilmek mümkün değil.

Yol haritamızı belirleyip, her gün bir

adım daha ileri gitmek zorundayız.

Milletimize daha parlak bir gelecek

kazandırmak için, ülkemizin yıldızını

yeniden parlatmalıyız. Reel

sektörümüze yeniden heyecan

vermeliyiz.

Şirketlerimizin rekabet gücünü

artıracak düzenlemeler görüşülürken,

Meclis’te ve komisyonlarda, hem iktidar

hem de muhalefet partilerimizin,

geçmişte olduğu gibi destek ve

katkılarını bekliyoruz. Türkiye’nin yeni

bir büyüme ve sanayileşme modeline

ihtiyacı var. Yapısal reform gündemini

korumaya ve güçlendirmeye ihtiyacı var.

Bunları da ortak akılla ve birlik

beraberlik içinde yapmalıyız.
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Mahkemeler ticari uyuşmazlıklarda
hızlı ve sağlıklı karar alamıyor. İş
Mahkemeleri, bilirkişilik kurumu,
karşılıksız çek gibi alanlarda büyük
sıkıntılar yaşanıyor. Bunları düzeltecek
adımlar bir an önce atılmalı.

Bu kapsamda arabuluculuk ve tahkim
gibi yeni mekanizmalar devreye girmeli.
Karşılıksız çek sorununu hafifletmek
üzere kare kodlu çek zorunlu oluyor.
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında
arabuluculuk zorunlu hale geliyor.
Benzer şekilde, belirli bir tutarın
altındaki ticari uyuşmazlıklarda zorunlu
tahkim sistemine geçmeliyiz.

Biz buna hazırlık için, hem TOBB
çatısı altında hem de Odalarımızda
tahkim ve arabuluculuk merkezleri

kurmaya başladık. Bu süreçte Adalet
Bakanımız ve Yargıtay-Danıştay
Başkanlarımızla bir ilki gerçekleştirdik.

İş dünyası ve yargı mensupları son 1
senede 3 defa bir araya geldi, görüşlerini
paylaştı. Bu istişarelerden çok verimli
sonuçlar çıktı. Tüm bu çalışmaların
hayata geçmesi için yoğun mesai
harcayan iki isme; Adalet Bakanımız
sayın Bekir Bozdağ’a ve Gümrük-
Ticaret Bakanımız sayın Bülent
Tüfenkçi’ye teşekkür ediyorum.

Yatırım Teşvik sistemi günümüz
şartlarına göre yenilenmeli. Teknoloji
getiren, üretimin katma değerini
artıracak faaliyetler daha fazla
desteklenmeli. Teşvikler verilirken, proje
bazlı değerlendirme yapılmalı. Sadece
yeni yatırımlar değil, üretim de teşvik
edilmeli.

Anadolu’da güzel bir söz var; biçtiğini
beğenmiyorsan, ektiğine bakacaksın.
İşin eskisi gibi performans
göstermiyorsa, iş yapma biçimini
değiştireceksin.

Günümüzde özellikle 3 alanda sağlanan
ilerlemeler, ekonomilerin geleceğini
belirleyecek. Bunlar; biyo, nano ve bilgi-
iletişim teknolojileri. Bu üçü yakın
gelecekte tüm sektörleri ve iş yapma
biçimlerini kökten değiştirecek. Biz de
bunlara odaklanmalıyız.

Bakın dünya 4. Sanayi devrimini

tartışmaya başladı. Almanya, Amerika,
Kore; buna yönelik ciddi adım atıyor.
Biz de buna hazırlanmalıyız. Ülkemize
böyle yüksek teknolojiler getirecek
şirketlere destek verecek bir Teknoloji
Geliştirme Fonu kurmalıyız.

YOİKK’te Bakanlıklarımızla tüm bu
konularda kapsamlı çalışmalar
gerçekleştirdik. Başbakan
Yardımcılarımız sayın Lütfi Elvan,
sayın Mehmet Şimşek, Maliye
Bakanımız sayın Naci Ağbal, Sanayi
Bakanımız sayın Fikri Işık, İçişleri
Bakanımız sayın Efkan Ala, Gümrük-
Ticaret Bakanımız sayın Bülent
Tüfenkçi, tüm bu konularda öncü rol
üstlendiler.

İnşallah onların bu emekleriyle, özel
sektörün yatırım hevesini artıracak yeni
adımları birlikte atacağız. Böylece
ekonomik aktiviteyi ve refahı ülkenin
geneline daha da yaymak mümkün
olacak.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları
listesinde Anadolu şehirlerinden daha
fazla şirket görmek bizi memnun
ediyor. Bu eğilimi hızlandırarak devam
ettirmeli, bölgeler arası dengesizlikleri
gidermeliyiz. Bölgesel yatırım
kararlarına yereldeki aktörlerin
katılımını esas almalıyız. Bu kapsamda
Bölgesel Kalkınma Ajanslarında özel
sektörün ağırlığını artırmalıyız.

Odaklanmamız gereken önemli
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konulardan biri de ihracat kapasitemizi
artırmak. Bu konuda Ekonomi
Bakanımız sayın Mustafa Elitaş müthiş
bir gayret içinde. Zira aynı malları, aynı
şirketlerle, aynı pazarlara satarak,
ihracatı 150 milyar dolardan 500 milyar
dolara çıkarmamız mümkün değil.
İhracat destek sistemimizi; “yeni ürün,
yeni pazar, yeni ihracatçı” şeklinde
değiştirmeliyiz.

KOBİ’lerimize daha çok ihracat
yapmayı öğretmeliyiz. Eğer ihracat
yapan firma sayısını 100 bine çıkarmak
istiyorsak, bunun kaynağı işte burada.
Odalarımızda ve Borsalarımızda.
İnsanın kanadı, gayretidir demiş
Mevlana. Bu camia, elini taşın altına

koymaya, ihracatta yeni bir atılım
dönemi başlatmaya hazır.

Öte yandan kapsamlı bir dış yatırım
modeline de ihtiyacımız var. Hedefimiz,
küresel milli şirketlerle dünyaya
yayılmak olmalı. Türkiye sadece
sermaye ithal eden bir ülke değil,
sermaye ihraç eden bir ülke haline de
geldi. Son 5 senede şirketlerimiz
yurtdışında 23 milyar dolar doğrudan
yatırım gerçekleştirdi. Bu tutar önceki
50 senenin toplamının tam 1,5 katı.

Hem bu kaynağı daha verimli
kullanmalı, hem de en uygun yurtdışı
yatırım imkânlarını yatırımcılarımıza
gösterebilmeliyiz. Bunu yaparken,

şirketlerin merkezlerini, özellikle de
Ar-Ge birimlerini burada tutmalıyız.
Ekonomi Bakanlığımızla birlikte yeni
ihracat ve yatırım modeli üzerine
çalışıyoruz. İnşallah bu tabloyu daha
olumlu hale getireceğiz.

Dünyada son dönemde e-ticaret öne
çıkıyor. Bu sayede hem iş yapma
maliyeti düşüyor hem de ihracatın
menzili artıyor. Bizim bu fırsatı
değerlendirmemiz, ekonomide dijital
dönüşümü sağlamamız gerek.
KOBİ’lerin bulut teknolojisi
kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Tüm
bunlar verimlilik artışlarını tetikleyecek.
KOBİ’ler dijitalleştikçe, mevcut
altyapımız bize yetmeyecek. Kore’de



ekoborsa][27

HABER ][

kilometrekare başına 6 bin metre fiber
optik kablo düşüyor, Türkiye’de ise
sadece 300 metre. Zaman memleketi
fiber ağlarla örme zamanıdır. Ulaştırma
Bakanımız sayın Binali Yıldırım’ın,
Türkiye’ye yüksek teknoloji kazandırma
konusundaki çalışmaları, bu konularda
bize büyük ümit veriyor.

Öte yandan kayıtdışılık hala en büyük
sorunumuz. Kayıtlı çalışmayı teşvik
etmeli ve ödüllendirmeli, kayıtdışı
kalmanın maliyetini artırmalıyız. Vergi
sistemi, işini düzgün yapan ile
yapmayanı ayırt etmeli. Vergisini
düzenli ödeyenlere sahip çıkalım ki,
herkes vergi ödemeye teşvik edilsin.
Mevzuat basit ve net hale getirilmeli,

kayıt içine geçmenin maliyeti

düşürülmeli. Bu noktada Maliye

Bakanımız sayın Naci Ağbal’a teşekkür

ediyoruz. Özel sektörün görüşlerine

daima başvuruyor, birlikte çalışma

ortamı sağlıyor.

Şimdi müsaadenizle Anadolu’da

yaşanan bir sıkıntıya da değineceğim.

Elbette herkes gibi girişimcimiz de işini

kanuna uygun yapacak. Düzgün

çalışacak. Yapmadığında da hesabını

verecek. Zaten veriyoruz. Ayrıcalık

istemiyoruz.

Peki, haksız yere bir girişimcinin

hayatını karartmanın bedeli olmayacak

mı? Nasıl biz iş hayatında hata yapınca

bedelini ödüyorsak, hatalı ve keyfi

denetimlerle bizleri zarara sokmanın da

bir bedeli olsun. Üreten, alın teri döken

girişimcimizi, bürokrasinin- denetçinin

insafına bırakmayın. Yılların emeği,

itibarı, keyfi bir yorumla yok olup,

gitmesin. Hesap vermeden hesap

sorabilen bir tek Allah’tır. Keyfi hesap

soranlar da hesap versin istiyoruz!

Reel sektörümüzün rekabet gücünü

korumak için, istihdam üzerindeki mali

yükleri indirmeye devam edelim. Bazı

mesleklerin zorunlu istihdamı gibi,

istihdamı cezalandıran uygulamaları

değiştirelim. Damga vergisi gibi

günümüz iş hayatına hiç uymayan,

işlem vergilerini kaldıralım.

Tarım sektörümüzü dünya ile entegre

hale getirip, markalaştıralım. Tarım

Bakanımız sayın Faruk Çelik’in bu

konuda müthiş bir gayret içinde

olduğunu görmek, bizleri de motive

ediyor.

Finansmana erişim noktasında,

firmalarımızı bankalara bağımlı

olmaktan kurtaralım. Reel

sektörümüzün yüksek faizlerle,

komisyonlarla mağdur edilmesine de

artık bir çare bulalım. Bankalarımız

fedakârlığı hep bizden, reel sektörden

beklemesin. Şimdi sıra onlarda.

Soruyorum sizlere, hanginiz bankalar

kadar kâr ediyorsunuz?  Öyle biri var

mı bu salonda!   Bankalara buradan

sesleniyorum,   bu vicdansızlığı bırakın!

Aynı gemide olduğumuzu unutmayın!

Bu salondakiler varsa siz de varsınız!

Şimdi de son dönemde ciddi sıkıntılar

yaşadığımız önemli bir sektörden

bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz

turizm, ülkemizin dünyada öne çıktığı,

en çok net döviz kazancı sağladığımız

bir sektör. Bugün 6. büyük turizm

destinasyonu olduk.

Ancak 2016 turizm için zor bir sene

olacak. Rezervasyonlar neredeyse yarı

yarıya düştü. Turizm, pek çok sektörü

de canlı tutan, etki alanı en yaygın

sektörlerimizden. Bu zor zamanda

sahip olduğumuz kapasiteyi korumak

için devletimizin desteğine ihtiyaç var.

Sektördeki işletmelerin üzerindeki

kamusal yükler, belli bir süre için

hafifletilmeli. Turizm Bakanımız sayın

Mahir Ünal’ın da bu konuya

odaklandığını görmekten memnunuz.

İnşallah bu kara bulutlar dağıldığında,

kaldığımız yerden koşmaya devam

edeceğiz.

İş dünyası olarak iğneyi kendimize

batırmamız gereken konular   da var.

Her zaman, yargının yavaş işlediğinden

şikâyet ediyoruz. Ama elimizin

altındaki imkânları kullanmıyoruz.

Çözüm burada hazır, kullanın.

Yaptığınız sözleşmelere tahkim

maddesini ekleyin. Anlaşmazlıklarınız,

tahkimde en hızlı ve adil şekilde

çözülsün.

Diğer bir konu mesleki yeterlilik

belgesi. Tehlikeli ve çok tehlikeli

mesleklerde çalışanların belgeli olması

25 Mayıs’ta zorunlu oluyor. Ancak iş

dünyamız bunun pek farkında değil.

TOBB olarak elimizi taşın altına

koyduk. MEYBEM’i kurduk. Oda ve

Borsalarımızla 81 ilde bu belgeleri

veriyoruz. Devletimiz de burada üzerine

düşeni yapıyor. Hem sınav ücretini

karşılıyor, hem de sigorta işveren

payınızı sizin yerinize 1 yıl ödüyor. Bu

imkândan faydalanın.

Ülkelerin esas zenginliği, sahip

oldukları girişimci ruhtur. Türkiye’nin
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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim
adamları yaklaşık 1,2  milyon kadının sağlık du-

rumunu 1996’dan 2011’e kadar gözlemledi.
Araştırmacılar, yüzde 20’si sigara içen, yüzde 28’i si-

garayı bırakmış ve  yüzde 52’si hiç sigara içmemiş 50-
65 yaşındaki katılımcılara 3 yıllık aralarla  yaşam tarz-

ları ve sağlık durumlarını sordu.
İngiliz ”Lancet” dergisinde yayımlanan araştırma, sigara

içen  kadınların yaşam süresinin hiç sigara içmeyenlerden
ortalama 11 yıl az ve 70  yaşından önce ölme riskinin yüz-
de 24 olduğunu gösterdi.
Bilim adamları, 40 yaşından önce sigarayı bırakan kadın-
ların ömrünün ”9  yıl uzadığını”, hatta 35 yaşından önce si-
garayı bırakanların 10 yıl  ”kazandığını” belirledi.
45-55 yaşında sigarayı bırakanların erken doğum yapma
riskinin hiç sigara  içmemiş kadınlardan yüzde 56 fazla ol-
duğunu belirten bilim adamları, yine de  sigarayı bu yaş-
larda bırakanların ömrüne 6-7 yıl ”eklenebileceği” vur-

guladı.
Araştırmaya imza atanlardan Richard Peto, sigara-

yı orta yaşlarda  bırakmanın yıllar kazandırdığını
ancak bunun kadınların 40 yaşına kadar hiç-

bir  tehlike olmadan sigara içebileceği anlamına
gelmediğini, hiç sigara içmemiş  kadınlara

göre sigara içenlerin ölüm riskinin yüz-
de 20 fazla olduğunu ifade  etti.

40’dan 
önce
b›rak

YIL
kazan9Sigarayı 40 yaşından önce bırakan

kadınların yaşam süresinin sigara
içmeye devam edenlere göre yaklaşık 9

yıl fazla olabileceği belirlendi.
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zenginleşmek için girişimcilikten başka
çıkar yolu da yoktur. Ezber bozan
inovasyonlar yapan, yeni nesil
girişimcilere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin en geniş girişimcilik ağı
olan Kadın ve Genç Girişimci
Kurullarını işte bu yüzden kurduk. 81
ilde binlerce girişimcilik faaliyeti
düzenledik. Hazine Müsteşarlığımızla
birlikte, girişimcilerimize destek için
Türkiye Yatırım Fonu kurduk. TOBB
olarak  100 milyon lira kaynak ayırdık.
Tüm bu faaliyetlerimizi sahiplenen,
genç ve kadın girişimcilerimize çok
teşekkür ediyorum. Özellikle kadın
girişimcilerimizle iftihar ediyorum.
Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde.

Türkiye’nin iktisadi ve sosyal dönüşümü
için AB katılım sürecinin önemini
biliyoruz. Son dönemde ilişkilerde
umut verici bir ivme yakalandı. Avrupa
Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına
Schengen vizesini kaldırmaya dönük
tavsiyesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Emeği geçen herkese, başta
hükümetimiz olmak üzere, iktidarı ve
muhalefetiyle tüm siyasetçilerimize,
bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.
Benzer olumlu gelişmeleri AB ve ABD
arasında yürütülen Trans Atlantik

Ticaret ve Yatırım Ortaklığı konusunda

da bekliyoruz. Ülkemiz ekonomisinin

ve reel sektörün geleceği açısından

buradaki yerimiz çok önemli. Bu

ortaklıktan dışlanmamız, Türkiye – AB

ilişkileri için ciddi bir gerileme işareti

olacak. Şirketlerimizin dünyanın en

büyük pazarlarına erişimini

zorlaştıracak. Dolayısıyla bu sürece

mutlaka dahil olmamız gerekiyor.

Saygıdeğer katılımcılar,

Son dönemde yeniden alevlenen terör

olayları yüzünden, Doğu ve Güneydoğu

Anadolu’da iş dünyası büyük sıkıntı

yaşıyor. Kepenk açamayan esnafımız,

siftahsız KOBİ’miz, evine ekmek

götüremiyor. Terörle sonuna kadar

mücadele edeceğiz. Bunu yaparken o

bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın da

yanında olacağız.

Her zaman devletinin yanında olmuş o

insanlar, her türlü zorluğa karşı ayakta

kalmaya çalışıyor. Dükkânlarının kapalı

olmasından dolayı iş yapamıyor,

borçlarını ödeyemiyor. Daha az iş

demek, daha az işgücü, daha az refah

demek. Bu insanları kendi haline

bırakamayız. Hükümetimiz bir takım

destekler açıkladı. Bunlar için teşekkür

ediyoruz. Ancak terör olayları

sürdüğünden, bunlar şu an yeterli

gelmiyor.

Terörle mücadelekapsamında,

ekonomikolarakonlarayeniçözümler

üretmek zorundayız. Bölgede iş

dünyasının yeniden eski haline

dönebilmesi için vergi-prim ve kredi

ödemelerinin ertelenmesine ihtiyaç var.

Çek, senet ve kredi ödemeleri

yapılamadığından pek çok kardeşimin

sicili de bozuldu. Buna yönelik

düzenlemelerin de yapılması gerekiyor.

Bu noktada özellikle bir şehrimizin

durumuna herkesin dikkatini çekmek

istiyorum. Kilis’in nüfusu 130 bin,

misafir ettiği Suriyeli mülteci sayısı da

130 bin. Bu boyutta bir yardımlaşma,

dayanışma ve ev sahipliğinin dünya

tarihinde örneği yok. Kilisliler insanlık

destanı yazıyor. Buradan tüm dünyaya

sesleniyorum. Eğer Nobel Barış ödülü

hakkıyla belirleniyorsa, bu sene tek aday

var o da Kilis’tir.

Allah şehitlerimizin mekânlarını cennet

etsin, gazilerimize acil şifalar versin.

Yüce Allah buyurur ki; “Kim bir

mümini kasten öldürürse, cezası ebedi

cehennemdir.” Sevgi dini olan İslam’ı
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teröre alet eden riyakârlar, etnik fitne

çıkarmak isteyen hain odaklar,

şehirlerimizi terörize etmeye

çalışıyorlar.

Açık söylüyorum; bu kirli oyunun

karşısında 78 milyon birlikte dikiliriz.

Terör üretenleri de bu topraklarda

barındırmayız. Çünkü bu topraklarda

yaşayan herkes birbirinin kardeşi,

komşusu, akrabası. Çünkü Türkiye

hepimizin.

Teröre göz yuman, taviz veren,

destekleyen her kim olursa milletçe dur

demeliyiz. Silahın konuştuğu yerde

barış da susar, siyaset de susar, insanlık

da susar. Siyasetin yeri meclistir.

Terörün iyisi, kötüsü olmaz! Terörün

küçüğü büyüğü olmaz! Terörün dini,

ırkı, milliyeti, mezhebi olmaz! Terör

insanlık suçudur. “İstisnasız, amasız

herkes lanetlemeli”.

Buradan terör karşısında yeterli desteği

göremediğimiz dost ülkelere de

sesleniyorum. Paris’te, Brüksel’de

patlayan bombalara gösterdiğiniz

duyarlılığı Ankara’da, İstanbul’da,

Diyarbakır’da, patlayan bombalara da

gösterin.

Daha çağdaş, özgür, huzurlu ve adil bir

ülkede yaşamanın en önemli yolu

anayasadan geçiyor. Yeni bir anayasa ile

yeni bir uzlaşma zemini de yakalamak

zorundayız.

Daha 2000 yılında, “yeni anayasa”

ihtiyacını ilk kez biz dile getirdik.

2007’de meslek örgütleri ve sendikaları

bir araya getirerek “Anayasa

Platformu”nu oluşturduk. 2012’de 13

ilde “Türkiye Konuşuyor - Anayasa

Vatandaş Toplantıları” yaptık. Bu

toplantılarda farklı görüşlerden yaklaşık

7 bin vatandaşımız aynı masa etrafında

bir araya geldi.

Milletimiz nasıl bir Türkiye, nasıl bir

anayasa istediğini saatlerce müzakere

etti. 18 klasörden oluşan raporumuzu,

Meclis Anayasa Uzlaşma

Komisyonu’na teslim ettik. Böylece

Türkiye tarihinin en büyük “müzakereci

demokrasi etkinliğini” gerçekleştirdik.

Burada gördük ki, vatandaş yeni bir
anayasa istiyor. O halde yeni
Anayasamızı birlikte hazırlayıp, birlikte
sahiplenip, birlikte hayata geçirmeliyiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere
emaneti olan Cumhuriyetimiz, muasır
medeniyet hedefine bu sayede daha
kolay ulaşacak.

Meclisimiz, yeni anayasayı katılımcı bir

yaklaşımla, uzlaşarak yapmalı. Yeni

Anayasada milletimizin olmazsa olmaz

değerleri; demokratik, laik, sosyal bir

hukuk devleti yapımız korunmalı.

Rahmetli Özal’ın vurguladığı gibi; ifade

hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile

teşebbüs hürriyeti garanti altına

alınmalı. Vatandaşları arasında ayrım

yapmayan, vatandaşına güvenen,

vatandaşına hükmetmeyen bir devlet

anlayışına geçmeliyiz. Devlet

vatandaşının efendisi değil, hizmetkârı

olmalı.

Bu süreçte Meclisimize, siyasi

partilerimize ve tüm kurumlarımıza

görevler düşüyor. Türkiye’nin geriye

gitmesine, kavga, karmaşa ve belirsizlik

ortamına sürüklenmesine izin

vermeyelim.

Ülkemizde kavganın değil huzurun,
çatışmanın değil diyaloğun hâkim
olmasını sağlayalım. Demokrasiyi ve
kalkınmayı sekteye uğratacak her

girişimin de karşısında duralım. Böyle

bir Türkiye için kenetlenip, hep birlikte

daha fazla çalışalım.

Biz insanların fikri, giyimi, kimliği

üzerinden ayrılmadığı bir ülke hayal

ediyoruz. İnsanların, yaptıklarıyla,

başardıklarıyla değerlendirildiği bir

ülkede yaşamak istiyoruz. Bu

memlekette bütün yaşam biçimleri

bizim zenginliğimiz. Doğduğumuz

şehirler, inancımız, fikrimiz farklı

olabilir.

Bu ülkenin sorunları da, zenginliği de

bizim. Türkiye hepimizin.

Türkiye yerinde saysın diye umanların

rüyaları asla gerçek olmayacak. Türkiye,

dünyanın en büyük ekonomileri

arasında yerini alacak. Bunu, bu salonu

dolduran sizlerin temsil ettiği iş

dünyası, tüccar ve sanayiciler yapacak.

Sizler ürettikçe, ihracat yaptıkça,

istihdam sağladıkça Türkiye kalkınacak.

Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve

kazancımızı bereketli, milletimizin

birlik ve beraberliğini daim kılsın.

Yolumuz açık olsun. Allah, hepimizin

yardımcısı olsun".

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Genel

Kurul sonrasında, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOBB'a

yönelik eleştirilerine yanıt verdi;
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Android Pay ile Paypal ortaklığı başlıyor!
Android işletim sisteminin ödeme siste-
mi Android Pay ile dünyanın en çok kul-
lanılan para transfer sitesi Paypal'ın or-
taklığı açıklandı. Konuyla ilgili tüm de-
taylar haberimizde.

Bu anlaşma ne ifade ediyor?

Yapılan ortaklık anlaşması ile birlikte,
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan
Android Pay kullanıcıları direkt olarak

Paypal hesaplarıyla Android Pay hesapla-
rını eşleştirebilecek. Bu sayede Android
Pay üzerinden Paypal hesaplarındaki pa-
rayla ödeme yapabilecekler.

Fakat şunu da hemen belirtelim, bu or-
taklıkla birlikte ilk etapta yalnızca Paypal
bakiyesindeki paralar kullanılabilecek.
Yani Paypal hesabınıza bağlı olan kartla-
rınızı kullanarak Android Pay aracılığıyla
ödeme yapmanız mümkün değil.

Sony'den yapılan açıklamayla, PlayStation 4
Slim modelinin yenileceği ve bu ayın sonundan
itibaren 1 TB sabit disk kapasitesine sahip ola-
rak üretilmeye başlanacağı belirtildi.

PlayStation 4 Slim fiyatı değişecek mi?

Müjdeli haberi de verelim, bu sabit disk kapasi-
te değişikliği ile birlikte biz-
leri herhangi bir zam bek-
lemiyor. Yani PlayStation 4
Slim'in fiyatı tamamen aynı
kalacak ve artık daha fazla
kapasiteye sahip olacaksınız.

Dünya’nın en insansı
robotu: Erica

PlayStation 4 Slim
artık 1 TB olacak!

Geçtiğimiz günlerde Dünya 23 yaşındaki robot
Erica ile tanıştı. Erica’nın babası Japon robot gu-
rusu olan Hiroshi Ishiguro. Teknolo-
ji ve felsefe arasındaki ayırımda do-
ğan Erica, insan olmanın ne an-
lama geldiğinin tam olarak anla-
şılmasını engelliyor. Güzel bir
yüzü ve huzur verici bir sesi var
ama sizce onun bir ruhu var
mı? Aynı filmlerde olduğu
gibi makineler bizleri taklit
edeceklerse sizce bizi nasıl bir
dünya bekliyor?

Tarayıcıda Mac
OS çalıştırmak
mümkün!
Eğer bir Apple hayranıysanız bu ha-
berimiz tam size göre. Orijinal Mac
OS işletim sistemi ve oyunları artık

birkaç tık uzağınızda. İlk kişisel bil-

gisayar işletim sistemleri arasında

kabul edilen ve Apple’ı adeta unu-

tulmaz yapan Max OS işletim siste-

mini tarayıcınızda çalıştırabilirsiniz.

Üstelik o dönemin oyunlarını bile yine

tarayıcı üzerinden Mac OS içinde ça-

lıştırmanız mümkün.

Internet Archive’ın internet sitesin-

de açılan Macintosh kütüphanesi

içerisinde yer alan bu imkan için zi-

yaret etmeniz gereken link haberi-

mizin hemen altında yer alıyor.

https://archive.org/details/softwa-

relibrary_mac

Twitter
hesabınızın
çalınmasından
korkuyorsanız
müjde!

Android Police’in haberine göre ar-

tık Twitter’a giriş yaparken Google

Authenticator ve Authy uygulama-

larını kullanmak mümkün. Bunun

için Twitter hesabınıza giriş yaparak

bir ayarı aktifleştirmeniz gerekiyor.

Twitter hesabınıza giriş yaptıktan

sonra Güvenlik ve Gizlilik > Hesap

> Güvenlik sekmesi altından “Giriş is-

teklerini doğrula” kutucuğunu seçe-

rek çift aşamalı girişi aktifleştirebi-

lirsiniz. Sonrasında ise “Kod üretme

uygulamasını ayarlar” butonuna ba-

sarak QR kodu ve Gizli Anahtar bil-

gilerinizi Google Authenticator veya

Authy uygulamalarına girerek hesa-

bınızın güvenliğini bir üst seviyeye ta-

şımanız mümkün.

][TEKNOLOJ‹-YAfiAM
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Akıllı saatler piyasadan kalkıyor!

Artık su içmeyip
"su'yu yiyeceğiz!"

Bu kumaşı giyen
her şeyden
korunacak

Çinli elektronik devi Huawei’nin

CEO’su tarafından yapılan açıklama,

akıllara yeni soru işaretleri getirdi. Eric

Xu Zhijun (Huawei CEO’su), “Akıllı

telefonlar varken, akıllı saatlerin ne için

olduğu her zaman kafamı karıştırdı.”

Şeklindeki açıklamadan sonra gelin hep

birlikte akıllı saat sektöründeki son du-

ruma bakalım.

Android Wear ise konsept olarak Apple

Watch’tan daha başarılı dursa da yazı-

lımsal sorunlar bir türlü çözülemiyor ve
işletim sistemi hatalarla dolu. Stabilite-
den çok uzak. Xiaomi Mi serisi uygun
fiyatıyla çok sevilirken, akıllı saat olmak
yerine akıllı bileklik olmayı tercih edi-
yor.

Doğada çözünebilen ve pet şişelerin
sonunu getirebilecek bir teknoloji saye-
sinde su içmek artık çok daha farklı bir

deneyim haline dönüşecek.

Doğada çözünebilen ve pet şişelerin
sonunu getirebilecek bir teknoloji saye-
sinde su içmek artık çok daha farklı bir

deneyim haline dönüşebilir. Ohoo
adında bir yenilikle pet şişe kullanma-
dan küre halindeki cisimlerden su içi-

lebilecek.

Michigan Üniversitesi laboratuvarla-
rında üretilen kumaş, su geçirmez ve
ateşten etkilenmeyen benzerlerinden

iki kat daha dayanaklı şekilde tasarlan-
dı. Radyasyon ışıklarından dahi etki-

lenmeyen kumaş, araba kaplamaların-
da, çatı kaplama malzemelerinde ve gi-
yim sektöründe kullanılabilecek. Mua-

dillerinden farklı olarak suyu engelle-
mekle kalmayan süper kumaş, yüzeyine
damlatılan su damlacıklarını geri itiyor.
Florin katkılı esnek maddelerden üre-

tilen kumaş, su itici özelliği bulunan
'F-POSS' molekülüyle birleştirildi. 

Samsung Note 8 ne zaman çıkıyor?

Teknoloji devi Samsung'a 11,6
milyon dolarlık tazminat şoku!

Merakla beklenen ve Samsung'un Note se-
risinin bir sonraki nesil üyesi olacak olan
yeni Note 8, bugün çalışır
halde ilk defa görüntülen-
di. Teknoloji ortamlarına
düşen görselde, Note 8 ol-
duğu belirtilen alet, 6.2 inç
büyüklüğünde ekrana sahip
Galaxy S8 Plus'tan daha
büyük. Fakat dikkat çeken bir diğer konu
da, telefonun sesli asistan tuşu Bixby de da-
hil olmak üzere tasarım açısından Galaxy
S8 telefonlara çok benzemesi. Yine, tele-

fonla birlikte gelen S Pen kalem de, ön-
ceki Note serileri 5 ve 7'de kullanılanla son

derece benzeşiyor. Sam-
sung, yeni Note 8'in 2017
yılında piyasada olacağını
doğruluyor fakat ay olarak
net bir tarih belirtmiyor.
Geçmişe bakıldığında Note
4 telefon Ekim, Note 5 ise

Ağustos'ta tanıtılmıştı. Hayalkırıklığı ise
sonuçlanan Note 7 ise Eylül ayında gö-
rücüye çıkmıştı. Uzmanlar Note 8 için Ka-
sım ve Aralık aylarını dahi olası görüyor. 

Samsung’a ait üç birime ve iki adet de Çin-
li yerel üreticiye dava açan Huawei, dava-

da Samsung’un patent ihlalinde bulunduğu
ürünlerin satışının yasaklanmasını da is-

temişti ancak mahkeme sade-
ce 11.6 milyon dolarlık tazmi-
nat ödenmesine karar verdi.
Samsung’a karşı ilk kez bir da-
vayı kazandığı için tam anla-
mıyla istediği sonucu elde et-
mese Huawei kararı memnu-
niyetle karşılarken, Samsung
ise kararı değerlendirdikten
sonra ne yapacaklarına karar ve-
receklerini açıkladı.

TEKNOLOJ‹-YAfiAM ][







36][ekoborsa

][HABER

Mardin İli ve İlçeleri
Odaları/Borsaları; müşterek
toplantılarında aldığı bir kararını
daha hayata geçirerek Ağaç
Dikim Kampanyası gerçekleştirdi. 

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ)
merkez kampüsünde tahsis edilen bir sa-
hada gerçekleştirilen dikim faaliyetine
başta Oda/Borsa yönetimi ve personeli ol-
mak üzere; MAÜ yönetimi, Akademik
personeli, öğrencileri ve MAÜ İİBF
Doğayla El Ele Topluluğu katıldı.

TOBB tarafından 2014 yılından itibaren
yürütülen “81 İle 81 Akademik Danış-
man Projesi” kapsamında Mardin’de ye-
rel kalkınma faaliyetleri çerçevesinde
gerçekleştirilen müşterek toplantılarda
Odaların/Borsaların kurumsal kapasite-

lerini artırmaya yönelik kararlar alın-
maktadır. İşte bu kararlardan biri olarak
Mardin İli ve İlçeleri Odaları ve Borsa-
ları, “kurumsal sosyal sorumluluk” kap-
samında ve Üniversite-İş Âlemi işbirli-

ğinin farklı bir versiyonu olarak MAÜ
Merkez Kampüsünde 09 Mart 2016
tarihinde “Daha yeşil bir dünya için…”
temalı zeytin ağacı dikim kampanyası dü-
zenledi. Katılımcılar şunlardı:

Mardin İli Oda ve Borsaları
Üniversite Kampüsünde Ağaç Dikimi



• MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Ağırakça,

• KTB Meclis Başkanı Nezir Yıldız,
Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin,
Genel Sekreter Yardımcısı Metin
Sert,

• KTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Dündar, Genel Sekreteri
Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorum-
lusu Velit Aydın,

• MTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekrete-
ri Çetin Sasa,

• NTB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Şeyhmus Peker, Meclis Üye-
si Cemal Mertoğlu, Genel Sekreter
Yardımcısı Abdullah Dal,

• NTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahsum Özmen, Genel Sekreteri
Abdulkadir Güneş,

• MAÜ Genel Sekreteri Şahin Arpağ,
Genel Sekreter Yardımcıları Rıfat
Saidoğlu ve Muzaffer Paşaoğlu,

• MAÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Si-

nem Mungan, Peyzaj Mimarı Sezer

Ünal, Makina Mühendisi Mahmut

Topçu,

• MAÜ İİBF Doğayla El Ele Toplu-

luğu Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Şerif Çakar, Başkan Yardımcısı

İbrahim Olcan, Üyeler Şirvan Dara,

Yeşim Bül, Fırat Çelebi,

• TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve İl-

çeleri Oda/Borsa Akademik Danış-

manı ve MAÜ İktisat Bölümü Öğ-

retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Behzat Ekinci.

Yaklaşık 7 dönümlük bir sahada 121’i

Gemlik 84’ü de Mardin türü olmak

üzere 205 zeytin ağacı dikimi gerçekleş-

tirildi. Kısa konuşmalarla başlayan kam-

panya, fidanların dikimiyle devam etti ve

belge-plaket takdimiyle son buldu. MAÜ

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, ko-

nuşmasında bir süredir merkez kampüste

yoğun bir ağaçlandırma faaliyetine gi-

riştiklerini ve bu çerçevede her türlü

kurumsal işbirliğine açık olduklarını be-

lirtti ve bu kampanya ile sağladıkları kat-

kıyı çok anlamlı bulduklarını dile getirerek

Odalara/Borsalara teşekkür etti.

Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları

da bu tür katkıları sağlamaya her zaman

hazır olduklarını ifade ettiler.

Kampanyanın yürütücüsü Mardin İli

Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İk-

tisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.

Dr. Mehmet Behzat Ekinci, hem Üni-

versite Yönetimine hem Oda/Borsa Yö-

netimlerine teşekkür ederek süregelen iş-

birliğinin devamını diledi. Yöneltilen bir

soru üzerine özellikle zeytinin tercih

sebebini; bu ağacın Mardin’in hem ikli-

mine hem de toprak yapısına elverişli ol-

ması ve zor şartlarda da yaşayabilen ve her

zaman yeşil kalabilen bir bitki olması şek-

linde ifade etti. Ekinci, zeytinin ayrıca,

bölgede ve dünyada özlemi duyulan “ba-

rışın” da sembolü olduğuna dikkat çek-

ti.

Bu kampanya sayesinde Odalarca/Bor-

salarca Üniversitenin yeni merkez kam-

püsünün daha güzel bir görünüme ka-

vuşmasına katkıda bulunulmuş oldu.

MAÜ İİBF Doğayla El Ele Topluluğu

üyesi öğrencilerinin ve diğer öğrencile-

rin de yoğun ilgi gösterdiği kampanya her

kesimden beğeni topladı. Odalar/Borsalar,

bu kampanyanın bir ilk olduğunu ve bunu

Mardin’in ilçelerine kadar yaymayı plan-

ladıklarını belirtti. Kampanyanın son

kısmında Rektör tarafından Oda/Borsa

Başkanlarına birer teşekkür belgesi tak-

dim edildi. Odalar/Borsalar da yer tah-

sisatı ve kampanya kapsamındaki işbir-

liği dolayısıyla Rektöre bir plaket takdim

ettiler.
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Bilim adamlarınca yapılan tıbbi araştırmalar medyada çok ilgi
görüyor ama bazı sağlık problemlerine en iyi çözümler basit,

küçük ve genellikle alışılagelmedik şeyler olabiliyor.

Bu listeyi okuyun ve kendinizi tedavi
edebilmenin ne kadar kolay olduğunu görün...
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Adınızı değiştirin Pozitif
baş harfi olan insanlar-A.Ş.K veya ‹.Y.‹ gibi hecele-

nenler-nötr baş harfleri olanlara göre neredeyse 4,5 sene
daha fazla yaş›yorlar. S.S.S gibi aşağ›lay›c› ve negatif baş harfi olanlar

ise 3 y›l daha az. İlk kabini kullanın 51 umumi tuvaleti analiz ettikten
sonra uzmanlar kap›ya en yak›n kabinin en az bakteriye ve en çok tuvalet kâğ›d›na

sahip olduğunu buldular. ‹lk kabin büyük ihtimalle insanlar›n özel alan isteğinden dolay›
daha az kullan›l›yor. Ve sifonu çekmeden önce ayağa kalk›n çünkü sifonu çektiğiniz zaman

bakteri dolu bir su buhar› havalan›yor. Bundan hastal›k kapma ihtimaliniz var. Dergiyi kırık
tahtası olarak kullanın Doğaçlama bir alç› yapmak için avucunuz aşağ› bakarken bileğinizi kal›n

bir derginin üzerine koyun. Dergiyi U şeklinde olan bir beşik haline getirin ve bantlay›n, bandajla veya ince
uzun kopar›lm›ş tişörtle sağlamlaşt›r›n. Anahtarlarını aldıkları için başkalarını suçlayın

Araşt›rmaya göre genç ve yaşl› insanlar araba anahtarlar›n› kaybettiklerinde alg›lamalar›n›n değişik olunduğu
bulundu. Genç biri genelde başkas›n› suçlar: “Anahtarlar›m› kim ald›?” yaşl› bir adam ise genelde kendini suçlar:

“Yaşlan›yor olmal›y›m. Anahtarlar›m› yine kaybettim.” Asla yaş›n›z› böyle bir şey için bahane etmeyin – ve genç ka-
l›n. Etkili bir zekâ numaras›. Öbür bacağı kaşıyın Alç› alt›nda kaş›nan deri için öbür bacağ›n›zdaki veya kolunuz-
daki ayn› yeri kaş›y›n. Bu numarayla beyniniz ayn› yeri kaş›d›ğ›n›z› düşünecektir.Yüksek ateşi indirin 38.8°C ateş

orta seviyededir ve bol likitle geçebilir. Ama h›zl› bir şekilde indirmek için kolunuzun alt›na veya kas›ğ›n›za buz torbas› ko-
yun. Bu noktalar› soğutmak vücut ›s›n›z› düşürecektir. Biraz rahats›z edici olsa bile h›zl› bir sistemdir. Sonra doktora gitme-
yi unutmay›n ama. Yeşil elma mucizesi Metro, asansör ve dolap gibi küçük yerlerde klostrofobik duygular yaş›yorsan›z
manava gidin. Yeşil elmay› koklamak bu hislerinizin geçişmesinde yard›mc› olabilir. Yan›n›zda taş›y›n. Ayr›ca eğer evinizi sa-

t›yorsan›z masaya bir sepet dolusu yeşil elma koyun ve ziyaretçilere ev daha büyük gözükür. Antibakteriyel sabunu
atlayın American Medical Association’a göre antibakteriyel sabun alman›n hiçbir anlam› yok. Bu sabunlar›n normal sabun-
lardan fark› olduğunu kan›tlayan sağlam hiçbir kan›t yok. Hatta bir gruba göre antibakteriyel sabunlar size yarardan çok za-
rar sağl›yor olabilir – bakteriyi daha güçlendirerek ve mikrop öldürenlere göre daha dayan›kl› yaparak. Araba kullanışı-
nızı düzleştirin Uzun yola m› gidiyorsunuz? Birinin s›rt›n›za soğuk bir su döktüğünü düşünün – omuzlar›n›z›n geriye ve
omurgan›z›n nas›l k›vr›ld›ğ›na dikkat edin. ‹şte otoyolda araba kullan›rken bu pozisyonda olmal›s›n›z. Bir yarayı balla
dezenfekte edin Kesiğe bir miktar bal koyun ve bandajla kapat›n. Bal›n çok kuvvetli antibakteriyel özellikleri var. Son

zamanlarda yap›lan bir araşt›rmaya göre en s›k görülen bulaş›c› bakterilerin neredeyse hepsini yok edebiliyor. Biberi
çağırın Mutfakta elinizi kestiğiniz zaman karabibere uzan›n. Yaran›z›n üzerinden soğuk su geçirerek temizleyin –
eğer etle uğraş›rken kestiyseniz sabunu unutmay›n. Sonra biraz biber serpin ve bask› uygulay›n. Çok k›sa bir za-
man içinde kanama duracakt›r. Karabiberin ağr› kesici, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu bi-

liyor muydunuz? Ayr›ca karabiber yakm›yor da. Bıyığınızı kesin ve daha az burnunuzu çekin Eğer
alerjiye meyilli bir bünyeye sahipseniz ve b›y›ğ›n›z varsa, günde s›v› sabunla b›y›ğ›n›z› iki kere y›kay›n. Bir

araşt›rmaya göre bunu yapan hastalar daha az antishistamin ve dekonjestan ilaçlar› kullanm›ş.  Yük-
sek tansiyonunuzu okşayarak indirin Kalp krizi riskinizi azaltmak için köpek edinin. Birçok

araşt›rmaya göre bir köpeği okşamak stres alt›ndayken yüksek tansiyonu kontrol ediyor. Der-
dinizi sifonla gönderin Sifonu çekmenin ne kadar rahatlat›c› ve memnun edici oldu-

ğunu hiç fark ettiniz mi? Özellikle de havaalanlar›nda olan canavar sifonlar›n? Biraz
garip ama etkili bir ipucu; yatmadan önce tuvalete at›labilecek kâğ›t ve kalem

koyun banyonuza. Bir sonraki gün oturun ve sinirinize neden olan bütün
insanlar› veya durumlar› kâğ›tlara yaz›n. Sonra bunlar› at›n ve

sifonu çekin. Bunun nas›l hissettirdiğine çok şaş›racak-
s›n›z.

Garip
ama Gerçek
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MARDİN 5.BULGUR FESTİVALİ
DÜZENLENDİ

Mardin Karayolları Parkı’nda
düzenlenen festival alanına
toplanan yaklaşık üç bin kişiye
dev kazanlarda pişirilen etli
bulgur ile bulgurdan yapılan
mahalli yemekler ikram edildi.

K
arayolları Parkı’nda düzenle-
nen Borsamız Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Şahin’in
de katıldığı  festivalin açılışı-

na, Vali Yardımcıları Ali İkram Tuna, Ba-
hattin Çelik, Aziz Onur Aydın, Büyük-

şehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Ar-

tuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ah-

met Ağırakça, Artuklu İlçe Kaymakamı

Şakir Öner Öztürk, Kızıltepe Ticaret

Odası Başkanı Mahmut Dündar,

Bulgurcular Derneği Başkanı İbrahim

Zanbur, İşadamı Şükrü Karaboğa ve çok

sayıda davetli katıldı.

Bulgurcular Derneği adına açılış konuş-

masını yapan Borsamız Meclis Üyesi

Faysal Sun, buğdayın 11 bin yıl önce keş-

fedildiğini belirterek, gıda olarak işlenen

ürünler arasında ilk sırayı aldığını söyle-

di. Mezopotamya topraklarında dünyanın

en kaliteli buğdayının yetiştiğini ifade eden

Sun, bereketli topraklarda imal edilen bul-

guru Türkiye ve dünya gündemine getir-

meyi hedeflediklerini söyledi. Sun “Böl-

gemizde bulgurdan yapılan 50 den fazla

yemek bulunmaktadır. Türkiye genelinde

bulunan 100 bulgur fabrikasından 14’ü



Mardin’dedir ve bulgur üretiminin, yüz-
de 25’i ile ihracatının yüzde 30’unu Mar-
din gerçekleştirmektedir” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Şa-
hin, “Borsamız sponsorluğunda yapılan
Mardin 5.Bulgur Festivalinin düzenlen-
mesini sağlayan Bulgurcular Derneği-
mize ve bulgur imalatçılarımıza şükran-
larımı sunuyorum. Hasat sezonunun baş-
lamasıyla bulgurumuzun hammaddesi
olan Türkiye’nin en kaliteli buğdayını
yetiştiren çiftçilerimizin ürünleri bereketli
olsun” dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Ağırakça ise, buğday ve bulgurun
Hz. Adem ve oğullarının döneminden bu-
güne kadar temel gıda maddesi olarak ye-
rini aldığını anlatarak, Mardin ekonomi-
sinde ve beslenmede bulgurun önemli bir
yer aldığını söyledi. Ağırakça, “Bulgur aynı
zamanda bölgenin en önemli ihraç ürün-
leri arasında yer alıyor. Bulgurcular Der-
neği işbirliğiyle bu yıl 5’incisini gerçek-
leştirdiğimiz Bulgur Festivalini gelenek-
sel hale getirdik. Her yıl daha farklı et-
kinlikleri de içerisine alarak yapılmaya de-
vam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivali katılan 5
bin kişiye etli bulgur ikram edilirken, dü-
zenlenen yemek yarışmasında birinci ola-
na tam, ikinci olana yarım, üçüncü olana
ise çeyrek altın verildi.
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BORSALAR ARASI KIYASLAMA
TOPLANTISINA KATILDIK

Kızıltepe Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret Borsası ve Şanlıurfa Ticaret Borsası arasında
geniş kapsamlı bir kıyaslama toplantısı gerçekleştirildi. 

İ
lk etapta Nizip Ticaret Borsası ev sa-
hipliğinde Nizip’te gerçekleştirilen
toplantıya; Nizip Ticaret Borsası,
Kırşehir Ticaret Borsası, Kızıltepe

Ticaret Borsası katıldı ve kıyaslama top-
lantısının ilk aşaması burada gerçekleşti-
rildi. Genel Sekreterimiz Abdulkadir Şa-
hin ve Genel Sekreter Yardımcısı Metin

Sert’in katıldığı Nizip Ticaret Borsa-
sı’nda gerçekleştirilen Kıyaslama toplan-
tısına her üç Borsanın Genel Sekreterle-
ri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Akre-
ditasyon Sorumluları katıldı. Ayrıca Da-
tabank Yazılım Yöneticisi Mustafa Kay-
tar’da toplantıya katılarak, Borsamız ve
Databank Yazılım tarafından geliştirilen,
Akreditasyon Standartına göre hazırlamış
olduğu Databank Borsa Otomasyonunun
özelliklerini detaylı olarak katılımcı bor-
saların personellerine tanıttı.

Kıyaslama toplantısının ikinci etabında ka-
tılımcı borsalar birlikte Şanlıurfa Ticaret
Borsası geçerek ikinci toplantı gerçekleş-
tirildi. Yapılan her iki kıyaslama toplan-
tısında da borsaların iş hacimleri, akredi-
tasyon sistemi çerçevesinde yapılan dü-
zenlemeler ve yenilikler paylaşıldı.
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cilt kanseri 
riskini
azaltıyor

merikan Kanser Araşt›r-
ma Derneği'nin dergisin-
de yay›nlanan bir araş-
t›rman›n sonucuna göre;
kafeinli içecekler, cilt kan-
seri çeşitlerinden biri
olan bazal hücreli karsi-
nom riskini, yüzde 13-18
oran›nda azalt›yor. Bazal
hücreli karsinom ve cilt
kanseri, en s›k Ameri-
ka'da görülüyor. Yavaş

ilerlese de; hastal›ğ›n görülme s›kl›-
ğ›ndaki art›ş, bilim adamlar›n› farkl›
araşt›rmalar yapmaya sevk ediyor.
Amerikan Kanser Araşt›rma Derne-
ği'nin çal›şmas›n› yürüten Prof. Dr. Jia-
li Han ve ekibi; düzenli olarak tüketi-
len kafeinli kahvenin, kanserin d›ş›n-
da birçok hastal›ğa da iyi geldiğini sa-
vunuyor.

10 yıl daha araştırma
yapılmalı
Prof. Dr. Jiali Han, kahvenin faydala-
r›yla ilgili şunlar› söylüyor: "Yaln›zca
tez verilerine dayanarak kahve al›-
m›n›n art›r›lmas›n› tavsiye etmiyo-
rum ancak bizim sonuçlar›m›za göre
kafeinli kahve; cilt kanseri, parkinson
ve diyabet hastal›klar›na yakalanma
riskini önemli ölçülerde azalt›yor."
20 y›ld›r devam eden ve 112 bin 897
kişinin kat›ld›ğ› bu araşt›rma çerçe-
vesinde; kahve tüketen ve tüketme-

yen iki grup inceleme alt›na al›n›yor.
Kanser vakalar›na kafeinli kahve al-
mayanlarda çok daha fazla rastlan›-
yor. Ancak tam net verilere ulaş›la-
bilmesi için bu araşt›rman›n 10 y›l daha
süreceğini söylüyorlar.

Damarlara iyi gelir
kolesterolü düşürür
Kahve içmek; kalp ve damar hasta-
l›klar›nda da yarar sağl›yor, hatta bu
hastal›klara bağl› ölüm riskini azalt›-
yor. 41 bin kişi üzerinde yap›lan, 15 y›l-
l›k bir çal›şmada; günde 1-3 bardak
kahve tüketenlerin, ölüm riskinin yüz-
de 24 azald›ğ› görülüyor. Ayr›ca kah-
ve gelişmiş inflamasyon, kötü koles-
trol ve koroner kalsifikasyonu da az-
alt›yor.

Erkekler günde 6 fincan
kahve içsin
Prostat kanseri günümüzde en fazla
yay›lan kanser türleri aras›ndad›r.
Hatta Amerikal› erkekler aras›nda
prostat kanseri, kanser ölümlerinde,
akciğer kanserinden sonra ikinci s›-
rada yer almaktad›r. Geçen y›l Hazi-
ran'da Journal of the National Cancer
Institude'da yay›nlanan bir araşt›rma;
kahve içenlerde prostat kanseri ris-
kinin düştüğünü ortaya koyuyor. Gün-
de alt› bardak kahve içen erkeklerde,
bu kanser türüne yakalanma riski
yüzde 18 oran›nda azal›yor.
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YAPILAN
ARAŞTIRMALAR;

KAHVENİN İÇİNDE
BULUNAN KAFEİNİN, CİLT
KANSERİNE YAKALANMA

RİSKİNİ YÜZDE 13-18
ORANINDA AZALTTIĞINI

GÖSTERİYOR. KAHVE
PROSTAT KANSERİNE

DE ENGEL
OLUYOR
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Çiftçiler ile elektrik dağıtım şirketi
arasında yaşanan sıkıntılar
nedeniyle Şanlıurfa’ya giderek
Dicle EDAŞ yetkilileri ve çiftçilerle
görüşen Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, toplantı
sonrası basın açıklaması
düzenledi. 
Çiftçilere tarımsal sulama alanında birçok
müjde verdiklerini belirten Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ta-
rımsal destekleme kalemimize enerji gi-
derimizi de koyacağımızı üreticilerimiz-
le paylaşmış olduk" dedi.

Bakan Çelik, "Gün boyu Şanlıurfa’da
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız ve
Orman ve Su İşleri Bakanımızla beraber

gerek Mardin’den gelen, gerekse Şanlıur-

fa’daki çiftçi kardeşlerimizle beraber olduk.

Bu sulama, enerjiyle ilgili var olan farklı

yorumları, değerlendirmeleri bir anlam-

da ortadan kaldırmaya dönük derli top-

lu bir görüşme gerçekleştirdik ve bu çer-

çevede daha önceden aldığımız ama bu-

gün de teyit ettiğimiz bazı kararlar değerli

bakanlarımızla birlikte çiftçilerimizle pay-

laştık. Şimdi tarımsal sulamayla ilgili al-

dığımız kararlardan bir tanesi burada o gü-

ven ortamından dolayı yaşanan sorunu or-

tadan kaldıralım dedik. Bunun yanlış bil-

gilendirmelerden dolayı kaynaklandığını

çiftçilerimizle paylaştık ve herkesin sayaç

takmasını özellikle ifade ettik. Herkes ön-

celikli olarak sayacı takacak ama çiftçile-

rimizin bizden dekar bazlı bir ödeme ya-

pılmasıyla ilgili yani elektrik fiyatlarını de-

kar üzerinden yapmasıyla ilgili bir talebi

oldu. Bunu da biz değerlendirdik ve sayaç

takmak kaydıyla vatandaşlarımız, üretici-

lerimiz pamukta 20 lirayı geçmeyecek, 20

lira tavan, mısırda 11 lira tavan, buğday-
da 15 lira tavan olmak üzere bir ödeme
cetvelini de üreticilerimizle paylaşmış ol-
duk. Bu konuda üreticilerimizin bekledi-
ği yani bu ödemelerin dekar başına olması
konusunda mutabakat sağlamış olduk ve
inşallah sayaçlar da takılınca burada az
oranda elektrik kullanma durumu olursa,
daha az kilovat kullanılırsa bu da çiftçimize
olumlu bir şekilde yansıyacak” dedi.

TARIMSAL DESTEKLEMEYE
ENERJİ GİDERİ EKLENİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından tarımsal destekleme kalemine
enerji giderini de koyacaklarını söyleyen
Bakan Çelik, “Desteklemelerin üretici
ile firma arasında bir sorun olmaması için
tarımsal desteklemelerden enerji payı
diye kesilmesi ve bu şekilde yeni itilafla-
rın da oluşmaması ve var olan itilafların da
ortadan kaldırılması açısından yerinde ola-
cağı düşüncesiyle böyle bir karar da aldık

KAZAN,KAZAN
NOKTASINDA BİR
SÜREÇ OLDU
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ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı olarak tarımsal destekleme kalemimi-
ze enerji giderimizi de koyacağımızı üre-
ticilerimizle paylaşmış olduk” şeklinde
konuştu.

Çiftçinin helal lokmanın peşinde oldu-

ğunu dile getiren Bakan Çelik, “Koşullar

biraz zordur. İklim koşulları 50 dereye va-

ran bir sıcaklık ortamından bahsediyoruz.

400 - 500 metre derinlikten elektrikle su

çekerek ürün yetiştiren bir çiftçi, bu zor-

luklarını da anlıyoruz ve bu çerçevede kar-

şılıklı bir uzlaşma içerisinde sorunlarımı-

zı geçmiş dönemde çözdüğümüz gibi bu

gün de bakan arkadaşlarımızın desteği ve

gayretiyle var olan ve burada oluşturulan

olumsuz bir atmosferi kararlılık içerisin-

de, çiftçilerimizle görüşlerimizi paylaştık

ve karşılıklı memnuniyet içerisinde ayrıl-
dık” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak ise, “Diğer iki bakanımızla birlik-
te bugün çok önemli bir görüşme yaptık
ve üç tarafın da kaybettiği bir senaryoda,
hem çiftçimiz kaybediyor, hem firma
kaybediyor, hem de kamu olarak bizim
kaybettiğimiz bir senaryoda inşallah önü-
müzdeki bu birkaç yıllık planlamayla, ta-
rımsal sulama noktasında, toprakların
daha verimli kullanılması noktasında ve en
önemlisi de enerjiyi tasarruflu kullanma
noktasında çok kritik kararlar aldık. Her
tarafın memnun olduğu bir süreç oldu. Ka-
zan,kazan noktasında bir süreç oldu. Sa-
yaç takılması, bunsan sonraki süreçte
topraklarımızın daha verimli, daha tasar-

ruflu, tüm bu çerçevede daha iyi bir tarım

politikasının ortaya konulması ve burada

da inşallah önümüzde çok önemli büyük

başarılara imza atmış olan bir bakanımız

var. Biliyorsunuz Veysel beye de önemli bir

görev düşüyor. Birkaç yıl içerisinde bu ara

kanalların da tesisiyle birlikte güneydoğu

bölgesi için hem istihdam anlamında,

hem ekonomi anlamında çok güzel bir sü-

recin de başlangıcı olacağını düşünüyorum”

dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-

lu da, DSİ Genel Müdürü ve Daire Baş-

kanıyla birlikte Şanlıurfa için ne yapabi-

lecekleri konusunda  gecenin geç saatle-

rine kadar bir toplantı gerçekleştirdikle-

rini belirterek, “Şanlıurfa ve Mardin için

ne yapabiliriz diye gece geç saatlere kadar

çalıştık ve sabahleyin de buradaydık. Ben

bütün Şanlıurfalılar'a, Mardinliler'e gö-

nülden teşekkür ediyorum. Tabi bizim va-

zifemiz sulama. Kuyulardan su çekilmek

vaziyetiyle sulama yapılan yerlerde ener-

ji maliyeti vardır. Bizim hedefimiz bu ener-

ji maliyetini azaltacak olan cazibeli sula-

maları hemen devreye sokmak olacaktır.

Bu konuda da Başbakanımızla toplantı-

ya ara verdiğimizde bir görüşme yaptık.

Kendisine ve bakan arkadaşlarıma da te-

şekkür ediyorum çünkü sulama konusunda

çok büyük destek vereceklerini söylediler”

diye konuştu.
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BEY
NİN
yaşlanma
aşamaları

İYİ GENLER VE
SAĞLIKLI BİR

YAŞAM TARZI BU
DEĞİŞİMİN

GECİKTİRİLMESİNE
YARDIMCI OLSA DA
SÜRECİ TAMAMEN

DURDURMAK
OLANAKSIZDIR.

20’li yaşlar: Bu yaşlardaki insanlar uzun
süreli anılar oluşturmak ve karmaşık
muhakemeler yapabilmek anlamın-
da zihinsel kapasitelerinin en üst
noktasında olurlar. Yaratıcılığın da bu
yıllarda zirve yapma olasılığı vardır.
Ancak bu yaşlar insanların yaratıcı-
lıkta sınır tanımadığı da bir dönem-
dir. Birçok yazar, sanatçı ve müzisyen
bu yaşlarda en yaratıcı dönemlerini
geçirir. Az da olsa nöron küçülmesi
gibi beyindeki ufak fiziksel değişik-
likler insan 20’li yaşlarındayken baş-
lar.

30’lu yaşlar: Önemsiz derecede de olsa
nöron küçülmesi yoluyla beyin hac-
mi yavaş yavaş gerilemeye başlar.
Gerçekleştirilecek bilişsel testler bazı
bölgelerde meydana gelen küçük ge-
rilemeleri tespit edebilir. Fakat biliş-
sel gerilemeye dair bu küçük işaret-
ler genellikle ne birey ne de çevre-
sindekiler tarafından fark edilmez. 

40’lı yaşlar: Kırklı yaşlardaki pek çok in-
san, başta aktif (kısa dönem) hafıza
alanında olmak üzere bazı zihinsel iş-
lemlerde biraz yavaşlama olduğunu

hisseder. Telefon numaraları hatırla-
mak, kafadan hesap yapmak veya ha-
fızaya dayalı zorlu kâğıt oyunları
oynamak önceki yıllara göre daha yo-
rucudur. Beyin hacmindeki yavaş
azalma devam eder ve hatta hızla-
nabilir. 

50’li yaşlar: Ellili yaşlarda beyin hacmi
azalma sürecinin hızlanmasıyla bir-
likte hafızada ve diğer başka kavra-
ma alanlarında daha belirgin deği-
şiklikler ortaya çıkacaktır. Bu yaşlar-
daki kişilerde yeni bir şey öğrenmek
biraz daha fazla zaman gerektirir an-
cak öğrenilen bilgiler genellikle unu-
tulmaz. Kelimeleri ve isimleri hatır-
lamak eskiye göre daha uzun sürer.
Aynı anda birden fazla işle meşgul ol-
mak daha zor hale gelir. Ayrıntılara
olan ilgi azalır. Yaşanmış bir olayın
gerçekleştiği yeri ve zamanı hatırla-
mak zorlaşır. Görsel-mekânsal işlem
yapmak daha güçleşir. 

60’lı yaşlar: Beyin hacmindeki kayıplar
devam eder. Beynin hafıza ve diğer
bilişsel becerileri için gerekli olan ya-
pılar özellikle tehlikeye açıktır. Söz

konusu yapılar gençlik yıllarına kıyasla
yüzde 25 oranında küçülmüş olabi-
lir. 50’li yaşlarda kendini gösterme-
ye başlayan bilişsel değişiklikler 60’lı
yaşlarda daha da fark edilir hale ge-
lir. Bilişsel işlem yapma hızı daha da
yavaşlayarak yeni bilgi öğrenme veya
karmaşık zihinsel işlerde uzmanlaş-
mak daha da zorlaşır. Bununla birlikte
odaklanmak ve dikkat dağıtıcı un-
surlardan etkilenmemek de güçleşir.
Beyin yeni anılar oluşturmak ve ha-
fızadaki anıları hatırlayacak çağrı-
şımlar bulmakta da zorlanacaktır.

70’li yaşlar ve sonrası: 70’li ve 80’li yaş-
larındaki insanların bilişsel kabili-
yetleri büyük farklılıklar gösterir.
Birçoğu bu yaşlarda uyanıklığını ko-
rumak bir yana bilgi edinmeye devam
ederler. Diğerleri için, yani bedenle-
ri yüksek tansiyon, diyabet, aşırı al-
kol kullanımı gibi sağlık sorunları ne-
deniyle tahrip olmuş insanlarda ha-
fıza ve genel bilişsel becerilerde cid-
di gerilemeler gözlemlenir. Bunama
sorunu yaşayan kişilerde bu bozuk-
luğun belirtileri genellikle 75–80
yaşları arasında görülmeye başlar. 
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Aralık 2016’da yapılan top-

lantıya Odalardan/Borsalar-

dan (MTSO: Mardin Ticaret

ve Sanayi Odası, KTB: Kızıltepe Ticaret

Borsası, KTSO: Kızıltepe Ticaret ve Sa-

nayi Odası, NTB: Nusaybin Ticaret Bor-

sası, NTSO: Nusaybin Ticaret ve Sana-

yi Odası) şu isimler katıldı:

• MTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali Tutaşı, MTSO Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar

Mardin ili ilçeleri Odaları
Borsaları VII. Müşterek
Toplantısı Gerçekleştirdi

Mardin İli ve İlçeleri
Odaları/Borsaları; VII.Müşterek
Oda/Borsa Toplantısını Mardin
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirdi.
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Budak, MTSO Genel Sekreteri Çe-

tin Sasa,

• KTB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Şahin, KTB Genel Sekreter Yar-

dımcısı Metin Sert,

• KTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Dündar, KTSO Genel Se-

kreteri Ahmet Aslan, KTSO Akredi-

tasyon Sorumlusu Velit Aydın,

• NTB Meclis Başkan Yardımcısı Ab-

dulhakim Aytimur, NTB Genel Se-

kreter Yardımcısı Abdullah Dal,

• NTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Mahsum Özmen, NTSO Genel Se-

kreteri Abdulkadir Güneş,

• Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Fah-

rî Akademik Danışmanı ve MAÜ İk-

tisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantıda müzakere edilen hususlar şöy-

ledir: MAÜ öğrencilerine eğitim-araştır-

ma imkânı, Mardin Odaları/Borsaları ile

ilgili anketler, lisanslı depoculuk projesi,

coğrafî işaretler projesi, etik kod/prensip

mevzuu, sosyal sorumluluk projeleri, fah-

rî akademik danışmanlık dönem faali-

yetleri ve aksiyon planı.

Söz konusu müzakere hususlarından ba-

zılarına ilişkin şu müzakerelerde bulunuldu

ve ilgili kararlar alındı:

Öğrencilere eğitim-araştırma
imkânı sağlanmasına devam
edilecektir.

Üniversite-Sanayi/Hizmet işbirliğinin

bir versiyonu olarak Mardin Artuklu

Üniversitesi öğrencilerine Odalarda/Bor-

salarda 2015 yılından beri sağlanan eği-

tim-araştırma programlarına devam edi-

lecektir.

Oda/Borsa üye anketlerinde dile
getirilen hususlar önemle ele
alınacaktır.

Üyelerle muhtelif zamanlarda gerçekleş-

tirilen anketler sayesinde Odaların/Bor-

saların işleyişinde ve kurumsal yapısında

karşılaşılan sorunlara ilişkin tedbirler alı-

nacaktır.

Lisanslı Depoculuk Projesi
kapsamında faaliyetler
sürdürülecektir.

Batman Ticaret Borsası ana ortaklığında

hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı, Bat-

man Üniversitesi (Yürütücü), Mardin

Artuklu Üniversitesi İİBF (Proje Ekip

Üyeliği), Şırnak Üniversitesi (Ortak),

Batman Ticaret Borsası (Ortak), Kızılte-

pe Ticaret Borsası (Ortak), Şırnak Tica-

ret ve Sanayi Odası (İştirakçi), Batman Ti-

caret ve Sanayi Odası (İştirakçi), Cizre Ti-

caret ve Sanayi Odası (İştirakçi) gibi ku-

rumların bir araya geldiği “TRC3 Bölge-

si İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-

luk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Ça-

lışması Projesi”ne ilişkin çalışmalar sür-

dürülecektir. Bu kapsamda bütün Oda-

lar/Borsalar imkânları nispetinde gereken

desteği sağlayacaktır.

Coğrafî İşaretler Projesi’ne
ilişkin faaliyetler
sürdürülecektir.

Coğrafî İşaretler Projesi kapsamında;

TRC3 Bölgesi illerinde özel nitelikli

ürünlerin tespit edilerek bunlara dair

markalaşmaya gidilmesi, ilgili üretim, pa-

zarlama ve satış kanallarının oluşturulması

vb. faaliyetlerin icra edilmesi çerçevesin-

de Odalar/Borsalar imkânları nispetinde

destek sağlayacaktır.

Etik Kod/Prensip mevzuuna
önem verilecektir.

Daha sağlıklı kurumsal altyapıya sahip ola-

bilmek ve sistematik tarzda faaliyet icra

edebilmek için etik kod/prensip tespiti hu-

susuna önem verilecek ve belirlenen he-

deflere uygun hareket edilmeye çalışıla-

caktır.

Odalar/Borsalar ve Üniversite iş
birliğine devam edilecektir.

Mardin Artuklu Üniversitesi başta olmak

üzere bölge ve diğer üniversiteler ile iş-

birliği imkânları artırılacak ve ortaya çı-

kacak sinerji ile daha farklı projeler üze-

rinde bilgi ve tecrübe paylaşımında bulu-

nulmaya çalışılacaktır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri
sürdürülecektir.

Odaların/Borsaların şehirle ve insanlar-

la bağını kuvvetlendirmek maksadıyla

sosyal sorumluluk projelerine devam edi-

lecektir.

İyi dileklerle tamamlanan programda,

VIII.Müşterek Toplantının 2017 Mart’ın-

da Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev

sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğince 4.Uluslararası Antalya
Coğrafi İşaretler Semineri 27-28
Ekim 2016 tarihlerinde
Antalya’da Kervansaray Otelde
gerçekleşti. Seminere Borsamızı
temsilen Genel Sekreter
Abdulkadir Şahin ve Genel
Sekreter Yardımcısı Metin Sert
katıldı. 

S
eminerin açılış konuşmaları An-
talya Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Çandır, Akdeniz

Tarım Enstitüsünden (CIHEAM-IAM)

Jean-Paul Pelissier, Uluslararası Coğrafi

İşaretler Ağı Organizasyonundan (Ori-

Gin) Abdelwahed el Aazoum, TPE Mar-

kalar Daire Başkanı Elif Betül Akın, Yö-

resel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türki-

ye Araştırma Ağı (Yücita) Prof.Dr.Yavuz

Tekelioğlu  Gümrük ve Ticaret Bakanlı-

ğı Müsteşar Yrd. İsmail Yücel ve TOBB

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş ta-

rafından yapıldı.

İki gün süren seminerde yerli ve yabancı

panelistler tarafından altı oturumda:

“Coğrafi işaretler alanında uluslararası

son gelişmeler”, “Coğrafi işaretlerde ulu-

sal yönetişim-Türkiye, Fransa ve Yuna-

nistan örneği”, “Coğrafi işaretlerde ürün

yönetişimi, denetim, ikili anlaşmalar” ve ge-

nel değerlendirme başlıklarında tebliğler

sunuldu.  

Seminerin katkısı ve Coğrafi İşaretli ürü-

nün önemi nedeniyle Kızıltepe Ticaret

Borsası olarak da bölgemizde yetişen

katma değerli ürünlerin uluslararası pi-

yasalarda Coğrafi İşaretli marka olarak ye-

rini alabilmesi için Dicle Kalkınma Ajan-

sı ile birlikte yürütülen Coğrafi İşaretler

projesi ile aday ürün belirlenerek, devam

eden çalışmalar ile proje sürdürülmekte-

dir. 

Coğrafi
işaretler
Seminerine
katıldık
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DİKA, Cazibe Merkezleri Programı
Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
D

icle Kalkınma Ajansının Kon-

ferans salonunda düzenlenen

Cazibe Merkezleri Programı

bilgilendirme toplantısına yatırımcılar

yoğun ilgi gösterdi. Borsamız Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mehmet Şahin’in de katıl-

dığı toplantıya Mardin Vali Vekili Bahattin

Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet

Özel, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner

Öztürk, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz

Altındağ, Sanayici ve Yatırımcılar katıldı. 

Toplam 62 milyar TL’lik bir yatırımı

hedefleyen Cazibe Merkezleri Progra-

mı’nda konuşan Dicle Kalkınma Ajansı

Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, prog-

ramın en basit tabirle 20 ülkenin bütçe-

sinden daha fazla olan 63 milyar dolarlık

bir yatırım olduğunu belirterek, “Peki, neyi

ön görüyor istihdam ve üretim. Bizler on-

larca teşvik paketini, hükümetin geçmiş

dönemlerdeki asgari programlarını ince-

ledik, ama gerçekten bu proje yüzyılın pro-

jesi... Hem gençleri önemseyen hem de ya-

tırımcıları bu bölgeye çeken bir proje. Bu-

rada cazibe merkezinin ortasında, özellikle

siz yatırımcılara inanılmaz imkânlar sağ-

lamış.” dedi. 

Özellikle batılı işadamlarını ve büyük iş-

letmeleri bölgeye davet eden Altındağ,

“Ajans olarak Kalkınma Bakanlığı Koor-

dinasyonunda  Kalkınma Bankası İşbir-

liğiyle yatırımcılarımıza gereken teknik

desteği sağlamak açısından büyük özen

göstereceğiz. Yatırım yapanlardan teminat

istenmeyecek, sadece kurulan makinalar

teminat olarak kabul edilecektir. İstihdam

ve yatırım ile bölgeler arası farklılıkların

ortadan kaldırılması temel hedeftir. 10 Yıl

sürecek teşvikleri değerlendirenler ka-

zançlı çıkacaktır. Bu bakımdan yatırım-

cılarımızı bölgemize davet ediyoruz. Her

türlü kolaylığı ve desteği vermeye hazırız“

şeklinde konuştu.

Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Meh-

met Emin Paça, katılımcılara Cazibe

Merkezleri Programının içeriği hakkın-

da geniş bilgi verdi.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamın-

da, Danışmanlık hizmetleri desteği, Be-

delsiz yatırım yeri tahsisi, Anahtar tesli-

mi fabrika binası yapım desteği, sıfır fa-

izli yatırım kredisi desteği, işletme kredi-

si desteği, başka yerlerde kurulu bulunan

tesislerin bölgeye taşınması desteği, çağ-
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rı merkezleri yatırım ve işletme desteği gibi
desteklerden yatırımcılar yararlanacak.
Ülke genelinde 23 ilde hayat geçirilecek
Cazibe Merkezleri Programı kapsamın-
da 63 milyar liralık bir bütçe planlandığı
belirtildi.

Bedelsiz yatırım yerleri için öncelikle
mevcut Organize Sanayi Bölgelerindeki
boş alanların değerlendirileceği, talebe göre
genişleme  çalışmalarına gidileceği, bunun
da yetersiz olması durumunda OSB dı-
şında kamu arazilerinin değerlendirilece-
ği ifade edildi.

Programda  Yapılacak fabrika binaları için

de  yatırımcıya çeşitli alternatifler sunu-

luyor. İsteyen yatırımcılar bina inşaat ve

ihalesini kendisi yapacak, banka maliye-

ti karşılayacak. Arsası kendisine ait yatı-

rımcılar, yarım kalmış fabrikalar destek-

ten yararlanacak. Standart dışı bina ta-

lepleri proje bazında değerlendirilecek.

Anahtar teslimi Fabrikası binası deste-

ğinden yararlanan yatırımcılar, ayrım kal-

mış fabrikalar ve mevcut yatırımını ge-

nişleten ve modernleştirmek isteyen ya-

tırımcılara, iki kredi seçeneği tanınıyor. Bi-

rinci seçenekte 2 yıl anapara ödemesiz 7

yıl vadeli, ikinci seçenekte ise yerli maki-

ne kullanılması halinde 3 yıl anapara

ödemesiz 10 yıl vadeli sıfır faizli yatırım

kredisi verilecek. Makine ve teçhizat te-

minat olarak kabul edilecek.

Başka bölgeden yatırımını bölgeye taşıyan

yatırımcılara ise  bir milyon lira taşıma des-

teği sağlanacak.

DİKA’dan Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 
D

icle Kalkınma Ajansı tarafın-

dan 25 – 27 Nisan 2016 ta-

rihleri arasında Mardin’de

özel bir otelde Proje Döngüsü Yönetimi

Eğitimi düzenlendi.

Eğitime Borsamız Genel Sekreter Yar-

dımcısı Metin Sert, kamu kurum ve ku-

ruluşlarından personeller katıldı. Eğiti-

mi başarıyla tamamlayanlara sertifikala-

rı DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Al-

tındağ tarafından verildi. Sertifika töre-

ninde konuşan DİKA Genel Sekreteri

Yılmaz Altındağ “25 Nisan Pazartesi

günü başlayan proje yazma eğitimi, ba-

şarılı bir şekilde sonlandı. Proje hazırla-

mak isteyen kurumların daha sağlıklı

projeler çıkarabilmesini sağlamak için

bu eğitimi gerçekleştirdik. Eğitim so-

nunda kurumlardan gelen eğitimciye

sertifikalarını verdik” dedi. DİKA Ge-

nel Sekreteri Yılmaz Altındağ da bu

eğitim seminere olan yoğun katılımdan

dolayı mutlu olduklarını belirterek,

amaçlarının projeli çalışma kültürünü

yaymak olduğunu, eğitimlerin önümüz-

deki günlerde kamu görevlilerinin yanı

sıra özel sektör temsilcilerine de yönelik

olarak sürdürüleceğini belirtti.
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stanbul’da CVK Park Bosphorus
Otel’de 10 Kasım 2016 tarihinde dü-
zenlenen uluslararası Gastromasa

Konferansına, Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Mehmet Şahin, Genel Sekreter Ab-
dulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardım-
cısı Metin Sert, Dicle Kalkınma Ajansı
Mardin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ay-
lin Turaç, İpek Bulgur Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Ata Kassap katıldı. 

Borsamız, Dicle Kalkınma Ajansı işbir-
liği ile Uluslararası platformda ünlü Gas-
tronomi temsilcilerini ve şeflerini ağırla-
yan Gastromasa’da stant kurularak Mar-
din bulguru tanıtıldı. Mardin Bulgurunun
tadı ve karakteristik özelliği ile markala-
şarak ulusal ve uluslararası piyasalarda ta-
nınırlığının artırılması amaçlandı.

Elliye yakın firmanın stant açtığı ve bin-
den fazla kişinin takip ettiği etkinlikte Şef
Ebru Baybara Demir’in etkinliğe özel ola-
rak ürettiği bulgur kurabiyesi, standımı-

zı ziyaret eden misafirlerin beğenisine su-
nuldu. 

Konferans’ta İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü, Food In Life Magazin sahibi ve
Konferans’ın organizasyonundan sorum-
lu Gökmen Sözen, Melih Şahinöz (g2m
/ Ülker Eksper), Dünyanın En İyi 50 Res-
toranı Akademisi Tayland Yetkilisi Ma-

son Florence ve dünyaca ünlü şefler ko-
nuşmacı olarak yer aldı. Önemli Gastro-
nomi temsilcilerinin katıldığı konferans-
ta aralarında Serkan Güzelçoban, Fatih
Tutak ve Somer Sivrioğlu gibi Michelin
yıldızı almış ve küresel ölçekte başarıları-
nı kanıtlamış şeflerin başarı hikayeleri ka-
tılımcılarla paylaşıldı.

Mardin Bulguru, Gastromasa’da Dünyaca
Ünlü Şeflerinin Beğenisine Sunuldu
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B
orsamız tarafından Hububat Ti-

caret Merkezi Toplantı Salonun-

da düzenlenen Hububat Sezonu

Sorun ve Çözüm Önerileri İstişare Top-

lantısına Meclis Başkanımız Nezir Yıldız,

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Şa-

hin, MTDF ve Zahireciler Derneği Baş-

kanı Mehmet Şerif Öter, Borsamız üye-

leri, Hububat Pazarı Esnafı ve Çiftçiler ka-

tıldı. 

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Baş-

kan Şahin, “İlimizde ve Mezopotamya

ovamızda çiftçilerimizin ekin biçme se-

zonu başlamıştır. Allahtan temennim

çiftçilerimizin afetlerden korunmasıdır.

Toplantının ana konusu buğday sezonu-

nun başlamış olması nedeniyle istişarede

bulunmaktır. Öncelikle ticaretin gerekli-

liklerinden bahsetmek istiyorum. “Hu-

zurun olmadığı yerde ticaret olmaz, tica-

retin olmadığı yerde de zenginlik ol-

maz.” bu bir altın kuraldır. Ticarette önce

kontrol sonra itimat gereklidir, işin hile-

si dürüstlüktür, işte idare olmaz. Ticareti

yapan hiçbir zaman bu kuralları göz ardı
etmemesi gerekir. Son yıllarda yapılan alım
satımlardaki yanlış uygulamalar ve yara-
tacağı cezai sorumluluklardan söz etmek
istiyorum. Ürünü satarken nasıl güven arı-
yorsanız, ürün alırken de aynı hassasiyet
ve özeni göstermeniz lazım. Kesinlikle

üyelerimiz müstahsilli alım yapmalı, yani
müstahsilsiz alım yapmamalıdır. Hububat
sezonunun tüm sanayicilerimize, üyeleri-
mize, çiftçilerimize, nakliyecilerimize ve
bölgemize hayırlara vesile olmasını te-
menni eder, bol ve bereketli kazançlar di-
lerim” dedi.       

Hububat Sezonu Sorun Ve Çözüm
Önerileri İstişare Toplantısı
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ON
DÖRT
ADIMDA
“ZAYIF
KALMA”
SIRLARI

1. Ceviz:
Şişmanlat›c› olsalar da öğünler aras› ceviz at›şt›ran ki-

şiler, diğerlerine göre daha ince oluyor.
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2 Yumurta:
Protein dolu yumurtalar sayesinde kendi-

nizi daha uzun süre
tok hissedersiniz.
Birçok üniver-
site tarafından
aynı anda 30
obez ve şiş-
man kadın

üzerinde uygu-
lanan araştırmada dü-

şük kalorili meyve salatası ve iki
dilim tostla beraber sütlü omlet yiyen ka-
dınlar, simitle kahvaltı eden kadınlara göre
gelecek 36 saat süresince daha az yemek
yedi.

3 Fasulye:
Safra kesesinin kasılmasına
sebep olan hormon kolesis-
tokinin’i hiç duymamış ola-
bilirsiniz ancak bu hormon
en iyi kilo verdiricilerden bi-
risidir. Bu hazmettirici hor-
mon doğal bir iştah kesicidir.
Yüksek lifli fasülyeler ayrıca
kolestrolünüzü de düşürür.

4 Salata:
Penn Devlet Üniversitesi’nde 42 kadın

üzerinde yapılan araş-
tırmaya göre düşük ka-
lorili salata yiyenler, is-
tedikleri kadar hamur
işi yemeleri serbest bı-
rakılsa bile çok az tü-

ketebiliyorlar. Araştırmacılara göre buradaki
sır sizi tıka basa yemekten alı koyan sala-
tanın saflık derecesi.

5 Armut:
Orta büyüklükteki bir armut sizi tok

tutmaya yeter ve artarbile.
Elma tok tutma ko-

nusunda ikinci sı-
rada. Her iki
meyvede de

kan şekeri sevi-
yesini düşüren ve öğün arası abur cubur ye-
menizi engelleyen pektin lifi var.

6 Yağsız Et:
Temel animoasitlerden birisi olan ve içeri-

sinde süt ürünleri, balık
ve et kadar
protein ba-
rındıran Lö-

sin, daha az
yemenizi sağlar.

7 Greyfurt:
2006 senesinde Ame-

rika’da yapılan bir
araştırmada her

öğünden önce
yarım greyfurt
yemek ya da

günde iç defa grey-
furt suyu içmek insanlara 3 ayda 3 kilodan
fazla kaybettirdi.

8 Tarçın:
Öğleden sonra ani şeker
düşüşü yaşamamak
için kahvaltıda yulaf

ezmesinin üzeri-
ne tarçın serpme-
niz ya da tam ta-

hıllı tostta kullan-
manız aynı zamanda insülin artışını da ön-
ler. Günde bir çeyrek çay kaşığı tarçın kan
şekerini, kolestrolü düşürür.

9 Sirke:
Mükemmel bir tok tutucudur. İsveç’te ya-

pılan bir araştırmaya
göre sirkeye batırıl-
mış ekmek yiyen kişi-
ler, normal ekmek yi-
yen kişilere göre ken-
dilerini daha tok his-
setti.

10 Keçi Peyniri 
En uzun ve sağlıklı yaşayan kilo sorunu ol-
mayan topluluklardan biri olan Girit’li-

lerin günde yaklaşık
200-300 gr keçi
peyniri tükettikleri
biliniyor. Yeşillikle
beslenen keçilerden

elde edilen peynirin
içerdiği yağ asidinin tok

tutucu ve kilo verdirici özelliği olduğu dü-
şünülüyor.

11 Acı Kırmızı Biber:
Düzenli olarak acı biber ye-

meniz size kilo kaybettirir.
Japonların yaptığı

bir araştırmaya
göre kahvaltıda

normal kah-valtı yi-
yecekleri yanında kır-

mızı biber de yiyen kadın-
lar (örneğin kırmızı biberli

omlet) öğle yemeğinde normalden daha az
yedi. Sihirli içerik iştah kesici kapsaisin ola-
bilir.

12  Zeytinyağı:
Ekstra ham zeytinyağ› sayesinde

orta yaş kilolar›n›zdan kurtu-
labilirsiniz. Kalori yakman›za
yard›mc› olur.

14  Yeşil Çay
Besin değeri taşımayan bitki kilo vermenizi
hızlandırır ve incelmemizde bize çok yar-
dımcı olur. Yüksek oranda antioksidan
içerir, kalp sağlığımızı destekler, sindirime
yardımcı olarak kan şekerini ve vücut sı-
caklığını ayarlar. Metabolizmayı hızlandı-
rı, yağ oksidasyonunu artırır. Bu şekilde kilo
vermemizde bize yardımcı olur. Bazı araş-
tırmalara göre günde 5 fincan yeşil çay kilo
vermek için sihirli bir dokunuş, rahatlamak
için iyi bir yoldur.
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Girişimci Adayları, Sertifikalarını aldı
Kızıltepe Ticaret Borsası
tarafından düzenlenen
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitiminde başarılı olan 28
girişimciye sertifikaları verildi.

B
aşkan Şahin konuşmasında, “Ba-

şarı gösteren tüm girişimcileri-

mizi ayrı ayrı kutluyorum. KOS-

GEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim

programı neticesinde risk alabilen, far-

kındalık oluşturan araştırmacı ve yenilik-

çi, kendi işini kurmak isteyen, vizyon sa-

hibi siz yeni girişimci adaylarının en kısa

zamanda işletmenizi kurarak hazırlaya-

cağınız iş planlarıyla işyeri açmada öncü

oldunuz. Girişimcilik ruhunu artırmak

adına ilçemize verdikleri desteklerden
dolayı KOSGEB yetkililerine ve değerli

eğitimcimiz Bülent Adican’a teşekkür
ediyorum" dedi.










