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eğerli okurlarım; yeni bir sayımızla yeniden sizlerin huzurundayız. Yeni sayının hazırlık aşamasında ülke gündemini
meşgul eden birçok önemli konu ve
gelişmeler yaşandı.

D

Bunların başında Türkiye’nin Suriye’de
başlattığı Fırat Kalkanı ve akabinde
gerçekleşen Zeytindalı Operesyonu
oldu. Millet olarak şanlı ordumuzun
her daim arkasında olduk. Dualarımız
Mehmetçiklerimizle ve Suriye’de insanlık vicdanını sızlatan Suriye halkının içinde bulunduğu vahşet ortamından biranevvel kurtulması içindi.
Umuyoruz ve diliyoruz ki emperyalist
ülkeler emellerine ulaşamasın, Türkiye
sayesinde bu insanlık ayıbı biran önce
son bulsun ve bölgemizde huzur ve barış ortamı tesis edilsin.
Değerli okuyucular
Huzurun olmadığı yerde ticaret, ticaretin olmadığı yerde zenginlik olmaz
inancındayız.
Kızıltepe Ticaret Borsası olarak markalaşmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz bu açıdan, DİKA sorumluluk
bölgesinde Coğrafi İşaretler Projesi
kapsamında girişimlerimiz hız kesmeden 2019 yılında da devam ediyor.
Kızıltepe Kırmızı Kabuklu Mercimeği,
Ömerli Mezruna Üzümü, Derik Hırhali Zeytini Borsamızca coğrafi işaretini almak istediğimiz başlıca ürünlerimiz. Bu yıl 6.’sı düzenlecek olan Uluslararası Tarım Ekipmanları Gıda Hayvancılık Fuarı’nda, Borsamız üyelerinin
katılımıyla ziyaretçilere sunulan mercimek ve Mardin bulguru fuar ziyaretçilerine sunulacak.
Bu sayede TPE’den alınacak coğrafi
işaretler ile sahip olduğumuz yöresel
ürünlerin hem marka değeri oluşacak
hem de uluslararası alanda
bilinirliğinin artacağına inanıyoruz.
Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer
konu ise iş dünyasına yeni bir soluk
getireceğine inandığımız

“Arabuluculuk” sistemi bir kültür haline
gelmeye başladı. İşçi ve işveren
arasındaki uyuşmazlıklarda dava şartı
haline gelen arabuluculuk iş
dünyasında yeni bir dönemi de
beraberinde getirmiş oldu. Artık
arabuluculuk görüşmeleri sonunda
anlaşmaya varan işçi ve işveren,
üzerinde anlaştıkları hususları tekrar
dava konusu yapamayacak böylece
zamandan tasarruf sağlanacağı gibi, işçi
de işveren de ihtiyacını karşılarken bu
sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini,
potansiyelini ve zamanını başka işler
için kullanabilecektir. Bizde Kızıltepe
Ticaret Borsası olarak sistemin başarısı
için üzerimize düşen gayret ve eforu
sarfediyor, çalışmalarımızı bu
doğrultuda devam ettiriyoruz.
Değerli okuyucular
Dergimizin bu sayısını dolu dolu
içerikle beğeninize sunuyoruz. Birkaç
başlığa değinmek istiyorum.
Öncelikle TOBB Akreditasyon
Sertifika Törenini Başkan M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 26
Şubat 2019 Salı günü Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve TOBB Akreditasyon
Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un
katılımıyla TOBB binasında
gerçekleştirdik. Borsamız Akreditasyon
denetimleri sonucunda almış olduğu
yüksek puan ile Türkiye’deki Ticaret
Borsalar içerisinde 1.nci oldu. 5 Yıldızlı
A sınıfı sertifikamızı Ticaret
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın
elinden aldık. Türkiye Birincisi olmak
bizleri çok mutlu etti. Bu Hizmetkârlık
ve başarısında Yönetim Kurulumuza,
Meclis üyelerimize, vefakâr
çalışanlarımıza, tüm üyelerimize ve
şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun.
Artuklu Üniversitesi işbirliği ile İnovatif Gelişim Zirvesi’ni gerçekleştirdik.
Profesyonellerin verdiği eğitim ve bilgilendirmeler ile kişinin dahi girişimci
olmasını sağlayabilirsek bu program
amacına ulaşacağı inancındayım.
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Kızıltepe Ticaret Borsası ve İzmir
Ticaret Borsası arasında, E-Ticaret
ağını geliştirmek üzere gıda ve tarım
ürünleri ticaretinin geliştirilmesine
yönelik E-Commodity Bazaar Projesi
işbirliği protokolü imzalandık.
Ayrıca, ülke ekonomisini direk
ilgilendiren ve bizimde desteklemeye
devam ettiğimiz ‘Enflasyonla
Mücadele Programı’nın başarıya
kavuşması için çalışıyoruz. Bu projeyi
son derece önemli ve faydalı
bulduğumuzu her platformda dile
getirmeye devam edeceğiz.
Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri istişare için Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya katıldık. TOBB Başkanı
Sayın Hisarcıklığlu yaptığı konuşmada,
“Bu toplantılarla reel sektörün ve bankacılık sektörünün birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ve çözümler bulacaklarını ifade ederek, ülke olarak ekonomideki bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatabileceğimizi dile getirdi.
Bu sayımızda ayrıca hayatımızı katkı
sağlayacak ve her açıdan faydalanabileceğiniz birçok hayatın içinden bilgiye
de yer verdik. İstifade etmenizi ve keyifle okumanızı dilerim.
Hizmetlerin en iyisine layık olan üyelerimize halkımıza daha iyi bir hizmetkârlık
için Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve
çalışanlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizde ve hizmetkârlığımızda
moral ve desteklerini esirgemeyen siz değerli okurlarımız ve vefakâr üyelerimiz ve
küresel ısınmaya rağmen eli toprağa değen cefakâr çiftçilerimize üretime katkılarından ötürü minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum.
Gayret, çaba ve hizmetlerin hayırlara vesile olması temennisiyle bir sonraki sayımızda görüşebilmek dileğiyle saygı ve
muhabbetlerimi sunuyorum.
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KIZILTEPE TİCARET BORSASI
TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Akreditasyon
Sertifika Töreni TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde 26 Şubat 2019
Salı günü Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ve TOBB
Akreditasyon Kurulu Başkanı
Faik Yavuz’un katılımıyla TOBB
İkiz Kulelerde gerçekleşti.
erçekleşen törene; Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet
Şahin, Genel Sekreter
Abdulkadir Şahin ve Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Sert katıldı.

G

Akreditasyon törenine katılan Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Şahin
açıklamasında; “Kızıltepe Ticaret
Borsası Akreditasyon Denetimleri
Sonucunda Almış Olduğu Yüksek
Puan ile Türkiye’deki Ticaret Borsalar
içerisinde 1.nci olmuştur”, 5 Yıldızlı A
sınıfı sertifikamızı Ticaret Bakanımız
Sayın Ruhsar Pekcan tarafından Bizlere
takdim edildi. Akreditasyon denetimleri
sonucunda Borsalar arası en yüksek
puanı alarak Türkiye Birincisi olmak
bizleri çok mutlu etmiştir. Bu
Hizmetkârlık ve başarısında Yönetim
Kurulumuza, Meclis üyelerimize,
vefakâr çalışanlarımıza ve tüm
üyelerimize Mardin İlimize hayırlı ve

6][ekoborsa

uğurlu olsun. Allah bizlere nice
başarılar nasip eder inşallah” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TOBB'un oda ve borsa
sistemini tüm dünyaya ihraç edecek
konuma geldiklerini belirterek, "Mesela
Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam
ülkesinden talepler var. Oda borsa
sistemimizi öğrenmek istiyorlar." dedi.
Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de
düzenlenen Akreditasyon Sertifika
Töreni'nde yaptığı konuşmada, hızla
gelişen ve dönüşen dünyada iş
dünyasının kendisini geliştirmeye
devam etmesinin çok önemli olduğunu,

HABER ][
akreditasyon sistemi sayesinde oda ve
borsaların da kendilerini dönüştürüp
geliştirdiklerini söyledi.
Oda ve borsaların dijital dönüşümle
daktilodan online belge veren sistemlere
geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün
itibariyle 17 farklı dilde hizmet
verebildiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların şu ana
kadar 800 milyon liranın üzerinde proje
desteği kazandırdıklarını dile getirerek,
"Akredite oda ve borsalarımız, 28
ülkenin odaları ile beraber proje
yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle,
tüm dünyadaki oda borsaların katıldığı
yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve
borsalar girişimcimize en iyi şekilde
hizmet üreten ve sunan merkezler
haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi
oldu." diye konuştu.

-"İltimas, torpil yok"
Akreditasyon uygulamasıyla oda ve
borsaların dünya standartlarına
yükseldiklerini belgelediklerini belirten
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu
belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben
versem 365 oda ve borsaya akreditasyon
belgesi veririm,
seçimleri de
garanti ederiz.
Belgeleri
bağımsız bir
kurum veriyor.
Yani iltimas,
torpil burada
işlemiyor. Tüm
dünyaya bizim sistemi ihraç edecek
konuma geldik. Mesela Türk
Cumhuriyetlerinden, 57 İslam
ülkesinden talepler var. Oda ve borsa
sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Hatta
kanunlarını hazırlamamızı istiyorlar,
onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık
yaparak bilgileri kendimize
saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi
onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta
bizim sistemimizi yürürlüğe koyan
ülkeler oldu."
Hisarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda ve
borsada akreditasyon denetimleri
yapıldığını, bunlardan 103'ünün

belgelerini yenileyebildiğini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş bitti
yok. Onlar da kendilerini yeniliyorlar."
dedi.
Hizmet kalitesini daha da artırmak için
üyelerin ve firmaların taleplerinin
toplanmasına devam edilmesi
gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,
"Bizden daha fazla nasıl hizmet
bekliyorlar, bunu görmemiz lazım.
Camiamıza yakışan kalitede ve aktif
çalışan kurumlar olmamız lazım. Bu
camiaya hizmet, esasında milli bir
görev. İnşallah hep birlikte camiamızı
ve ülkemizi daha ileri noktalara
taşıyacağız." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan
da yaptığı
konuşmada,
bakanlık olarak
politika
oluşturma
süreçlerinde
sivil toplumun
görüş ve önerilerini çok
önemsediklerini belirterek, oda ve
borsalarla Türkiye'nin güçlü yarınları
için birlikte çalıştıklarını söyledi.
Bakan Pekcan, 21. yüzyılın küresel
ekonomisinde akreditasyonun
öneminin farkında olduklarını dile
getirerek, "Akreditasyon güven demek,
kalite demek, kalite ise marka demek.
Günümüzde güven veren, kaliteli olan,
markalaşan rekabette her zaman öne
çıkıyor. Artık ülkeler, şehirler
markalaşıyor." ifadesini kullandı.
Bugün kalite kavramının altını yalnızca
marka değil, yalnızca ülke imajı değil,
aynı zamanda standardizasyon ve
akreditasyonun da doldurduğunu
anlatan Pekcan, şunları kaydetti:
"Hizmet ticaretinin hızla geliştiği bir
dönemde, belki de hizmet alanındaki
akreditasyon faaliyeti mal ticaretinden
dahi önemli hale gelmiştir. Bu nedenle
TOBB'un bu girişimini son derece
önemli buluyorum. Bu denli rekabetçi
bir düzende, oda ve borsalarımızın
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akreditasyonu son derece önemlidir.
Akreditasyon, oda ve borsalarımızın
güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunun
önemli bir göstergesidir. Önümüzdeki
dönemde, ülkemiz ekonomisi için çok
önemli olan oda ve borsalarımızı daha
da güçlendirmek temel hedeflerimizden
biridir. Daha güçlü bir ekonomi için
kaliteli hizmet sunan, kurumsallaşmış,
Avrupa ve dünya oda borsa sistemiyle
uyumlu, üyelerinin talep ve ihtiyaçlarına
güvenilir hızlı çözümler sunan, iş
dünyasının gözünde güvenilirliğini
sağlamış ve kendini daima geliştiren
güçlü oda ve borsalara ihtiyacımız var.
Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü
oda borsa, güçlü tacir ve sanayici
demektir. Biz de bu bilinçle, tüm oda ve
borsalarımızın gerekli koşulları yerine
getirerek akredite olmalarını
sağlamalıyız."

"Hedefimiz birinci sınıf hizmet"
TOBB
Akreditasyon
Kurulu Başkanı
Faik Yavuz da
dünyadaki tüm
oda yapılarını
inceleyerek
akreditasyon
sistemini Türkiye'ye getirdiklerini,
hedeflerinin üyelerine birinci sınıf
hizmet sağlamak olduğunu belirtti.
Akreditasyonun bunun en önemli
adımları arasında yer aldığını dile
getiren Yavuz, üyeler ve odalar arasında
kurulan bağların gün geçtikçe
kuvvetlendiğini söyledi.
Yavuz, toplamda 269 oda ve borsanın
akredite olduğunu, 365 oda ve borsayı
akredite etmeyi hedeflediklerini
bildirdi.
Bu arada, akreditasyon denetiminde
sanayi odası dalında Konya Sanayi
Odası, ticaret ve sanayi odası dalında
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, ticaret
odası dalında Adana Ticaret Odası,
ticaret borsası dalında da Kızıltepe
Ticaret Borsası birinci oldu.
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MARDİN ODALARI/BORSALARI YENİ İKTİSADÎ
UYGULAMALAR VE AÇILIMLAR ARAYIŞINDA
TOBB/TEPAV tarafından
yürütülen “81 İle 81
Akademik Danışman” Projesi
kapsamında, Mardin’de
yerel/ulusal/uluslararası
kalkınma faaliyetlerine katkı
amacıyla tüm
Odaların/Borsaların
katılımıyla düzenlenen
müşterek toplantılar serisine
devam ediliyor. Bu çerçevede
Mardin İli/İlçeleri
Odaları/Borsaları,
XII.Müşterek Oda/Borsa
Toplantısını Mardin Ticaret
ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirdi.
Haziran 2018’de yapılan
toplantıya
Odalardan/Borsalardan şu
isimler katıldı: Mardin Ticaret ve
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Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Tutaşı, Başkan
Yardımcıları Gümar Budak ve Kenan
Özçelik, Genel Sekreteri Çetin Sasa,
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
Sibel Gültekin; Kızıltepe Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Dündar, Genel Sekreteri
Ahmet Aslan; Kızıltepe Ticaret Borsası
Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert;
Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel
Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve
Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik;
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve
Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Behzat Ekinci.
Toplantının gündem maddeleri
şöyleydi: Mardin
Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama
Örnekleri, MAÜ-Oda/Borsa Araştırma
Raporları, Mardin Oda/Borsa
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Müşterek Proje Ekibinin İşlerliği, Üye
Memnuniyet Araştırması,
Odalarda/Borsalarda Yeni
Uygulamalar/Açılımlar, Akademik
Danışmanlık Dönem Faaliyetleri,
Akademik Danışmanlık Dönem
Aksiyon Planı.
Toplantıda, Mardin
Odalarının/Borsalarının iyi uygulama
örnekleri ele alındı. Bu çerçevede, başta
Nusaybin Ticaret Borsası olmak üzere
Odaların/Borsaların anız yakımının
zararlarına ilişkin bilinçlendirme ve
önlenmesine dair tedbir alma
faaliyetleri incelendi. Bunların istikrarlı
bir şekilde sürdürülmesine karar verildi.
Odaların/Borsaların Mardin Artuklu
Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği hâlinde
gerçekleştirdiği araştırma raporları
diğer bir gündem maddesiydi. 19-22
Nisan 2018 tarihlerinde, 5.Uluslararası
Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve
Hayvancılık Fuarı (Magrotex 2018)
katılımcı firmalarına yönelik olmak
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üzere, MAÜ İİBF İktisat Bölümü
öğrencilerinin katkılarıyla
gerçekleştirilen anket çalışması
sonucunda hazırlanan rapor
değerlendirildi. Bunun yerel/ulusal
medya kanallarında daha yoğun bir
şekilde görünürlüğünün sağlanmasına
ve başta üyeler olmak üzere ilgili
kişilerle/kurumlarla paylaşmaya devam
edilmesine karar verildi.
Toplantıda, Mardin Oda/Borsa
Müşterek Proje Ekibi özel bir önemle
masaya yatırıldı. Ekibin
fonksiyonelliğinin artırılmasına dair
müzakerelerde bulunuldu. Bu
çerçevede, yeni dönemde müşterek
proje ekibinin münferit ve müşterek
yerel/ulusal ve uluslararası çapta

‘Üye Memnuniyet Araştırmaları’ ile
elde edilen veriler değerlendirildi. Bu
amaçla, üye memnuniyetinin artırılması
hususunda alınabilecek tedbirlere dair
müzakereler gerçekleştirildi. Ayrıca,
Müşterek Proje Ekibinin katkılarıyla
Odaların/Borsaların doğrudan üyelere
yönelik icra edeceği faaliyetlerle
kurumsal bir hareketliliğe yol
açılmasına karar verildi.

kuruluşlarla işbirliklerinin artırılması,
münferit ve/veya müşterek birtakım
iktisadî teşekküllerin gerçekleştirilmesi
vb. hususlarda müzakereler
gerçekleştirildi. Bu kapsamda,
Odaların/Borsaların fonksiyonelliğinin
artırılması ve bulundukları mahallerle
ilişki derecesinin ve
etkilerinin/katkılarının artırılmasına
dair fikir alışverişinde bulunuldu. Bu ve
benzeri hususların müteakip
toplantılarda da ele alınması
kararlaştırıldı.

Odalarda/Borsalarda yeni dönem
uygulamaları ve açılımları, özel önemle
ele alınan diğer bir gündem maddesiydi.
Bu çerçevede; kamu/özel ve karma

XIII.Müşterek Toplantının, 2018
Ekim’inde Nusaybin Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi
planlandı.

projelere yoğunlaşmasına dair
organizasyonel değişikliklerin yapılması
hususunda mutabakat sağlandı.

BAŞKAN
ŞAHİN’DEN 15
TEMMUZ
MESAJI
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Şahin, 15 Temmuz
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik
Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Şahin, “Devlet büyüklerimizin ve Türk
Milletinin kararlı duruşu ile hamdolsun hain
FETÖ ve mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti
üzerinde planladığı oyunları 15 Temmuz darbe
girişimi halkın büyük direnişi ve mücadelesiyle
bertaraf edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce
milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle
hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren
şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimizi
anıyorum. Destan Yazan O kahramanlarımızı
asla unutmadık ve unutmayacağız. “Allah birlik
ve beraberliğimizi bozdurmasın. Vatanımıza
Demokrasimize Sahip çıkan Yüce milletimize
Teşekkür ederiz “dedi.
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MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE
EKİBİ ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET
PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR
Mardin İli/İlçeleri
Odalarının/Borsalarının, ilgi
alanları dahilinde çeşitli
projeler hazırlamak ve
yürütmek maksadıyla
oluşturduğu Müşterek Proje
Ekibi, üçüncü toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıda,
Oda/Borsa üyelerine yönelik
çalışmalara ve projelere dair
müzakerelerde bulunuldu.
Temmuz 2018’de Nusaybin
Ticaret ve Sanayi Odası ev
sahipliğinde yapılan toplantının
katılımcıları şunlardı: KTB Genel
Sekreter Yardımcısı ve Proje Ekip
Koordinatörü Metin Sert, NTB Kalite
ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan

3

Çelik, NTSO Kalite ve Akreditasyon
Sorumlusu İlhan Özmen, NTSO Sicil
Memuru Nuh Özmen, Mardin
İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik
Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Behzat Ekinci.
Dört oturumda gerçekleştirilen
toplantıda şu hususlar ele alındı:
1. Münferit mevcut projeler ve yeni
ortak projeler,
2. Uygulamalı pazar araştırma
faaliyetleri,
3. Sektörel raporlar ve istatistikler,
4. Genel Değerlendirme.
İlk oturumda Odalar/Borsalar,
münferiden yürüttükleri projelerden
bahsettiler ve tecrübelerini paylaştılar.
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KTB; Bulgur-Makarna sektörü üzerine
yürüttüğü UR-GE Kümelenme
projesinden, AB-Merkezî Finans İhale
Birimine sundukları, İtalya - Selanik
Ticaret Odası ile işbirliği içinde
yürütmeyi planladığı Kapasite Artırımı
projesi ve Mardin Fuar Alanı Fizibilite
Projesinden bahsetti. NTB ve NTSO;
DİKA ile yürütmeyi planladıkları
Stratejik Plan Projelerine dair bilgiler
aktardılar.
Odalar/Borsalar, bireysel olarak
yürüttüğü/yürüteceği projelere ilaveten
özellikle üyelere yönelik olmak üzere
müşterek biçimde hayata geçirilmesi
muhtemel projelere ilişkin
müzakerelerde de bulundu. Bu
kapsamda, Mardin’in uluslararası ticaret
kapasitesini harekete geçirici hususlarda
proje hazırlığı için mutabakat sağlandı.
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İkinci oturumda, proje ekibinin
Akademik Danışmanı Ekinci, üyelere
yönelik müşterek proje hazırlıkları
kapsamında katılımcılarla web siteleri
üzerinden bilgi paylaşımında bulundu.
Bu amaçla, özellikle Ekonomi
Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan şu
desteklere ilişkin bilgiler aktardı:
•

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği,

•

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği,

•

Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri
Desteği.

Proje ekibi, ilk aşamada üyelere yönelik
olmak üzere, söz konusu desteklere dair

bilgilendirmelerde bulunmak için
mutabakata vardı. Bilahare, üyeleri
somut olarak bu faaliyetleri icraya sevk
edici içerikte ortak projeler
hazırlanması ve yürütülmesi
kararlaştırıldı.
Üçüncü oturumda Odaların/Borsaların,
MAÜ’nün beşerî kaynağından istifade
ederek hazırlamayı planladığı
araştırmalar ve raporlar ele alındı. Bu
kapsamda, ilgi derecelerine göre MAÜ
akademisyenlerinden ve
öğrencilerinden lojistik sağlayarak
çeşitli sektörel raporlar ve istatistik
dosyaları hazırlanması hususunda fikir

birliğine varıldı. İlk etapta bulgur ve
tekstil sektörlerine ilişkin raporlar
hazırlanması kararlaştırıldı.
Toplantının son kısmında genel
nitelikli değerlendirmeler yapıldı. Bu
oturuma NTSO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahsum Özmen, Muhasebe
Müdürü İhsan Öz ve NTB Genel
Sekreteri Abdullah Dal da katıldı.
Katılımcılar bu toplantıların,
Odaların/Borsaların kurumsal
kapasitesine ve bölgesel kalkınmaya
olumlu etkilerinin olduğuna dikkat
çekerek, istikrarlı biçimde devamına
dair iyi niyet beyanında bulundu.

TEPAV-EBRD BEEPS PROJESİNE DESTEK SAĞLANDI
Mardin İli/İlçeleri
Odaları/Borsaları, Mardin
Artuklu Üniversitesi
(MAÜ) ile işbirliği hâlinde;
Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma
Vakfı(TEPAV)’ın, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD: The European
Bank for Reconstruction
and Development) ile
yürüttüğü projeye katkı
sağladı.
aşta Suriyeli mülteci firmalarla
olmak üzere Türkiyeli
firmaları da içine alan proje
kapsamında kıyaslamalı biçimde İş
ortamı ve İşletme Performansı
Araştırması (BEEPS: Business
Environment and Enterprise
Performance Survey) yapılması ve
elde edilecek sonuçlarla birtakım
politik tedbirler teklif edilmesi
planlanıyor.

B

Proje kapsamında; Mardin, Adana,
Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Mersin ve
Urfa illerindeki imalât, ticaret ve
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren

200’ü Türkiye 200’ü Suriye sermayeli
firma ile; tedarik ve satış, rekabet
şartları, finansal, iş dünyası-kamu
ilişkileri, işgücü ve beklentiler
hususlarında saha çalışmaları
gerçekleştirildi.
TEPAV-EBRD BEEPS Projesi’nde,
bölge üniversitelerinden ve
Odalarından/Borsalarından da destek
alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları
da projeye dahil oldu.
Projenin saha araştırmasının Mardin
etabı, özellikle Kızıltepe Ticaret
Borsası’nın katkıları ile
TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri
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Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve
MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat
Ekinci koordinatörlüğünde ve İktisat
Bölümü öğrencileri Mehmet
Dabakoğlu, Merve Karaman, Büşra
Alsak, Kübra Aytimur, Mukaddes
Hatice Alan ve Ruken Bayram’ın
katkılarıyla sürdürüldü.
Nisan-Mayıs 2018’de gerçekleştirilen
anketler ile; Mardin’de imalât, hizmet
ve imalât-hizmet sektörlerinde
faaliyet gösteren firmaların mevcut
durumu, karşı karşıya bulundukları
sorunlar ve bunların iyileştirilmesine
ilişkin veriler elde edilmeye çalışıldı.
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BAŞKAN ŞAHİN,TOBB YÜKSEK DİSİPLİN
KURULU TOPLANTISINA KATILDI
15 Mayıs 2018 tarihinde
Yapılan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğimizin 74 üncü
Seçimli Genel Kurulu’nda
Yüksek Disiplin Kuruluna
seçilen Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet ŞAHİN
26 Temmuz 2018 tarihinde
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinde düzenlenen Yüksek
Disiplin Kurulu toplantısına
katıldı.
ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinde düzenlenen Yüksek
Disiplin Kurulu toplantısına;
TOBB Başkanımız M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu
Başkanı Şahin Bilgiç, Raportör Ersin
Kaşka ile Üyeler Ahmet Emin Makasçı,
Feridun Torunoğlu ve Ömer Gökhan
Tuncer’in katılımıyla gerçekleşti.

T
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KIZILTEPE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ
MÜDÜRÜ HALİT AYDIN BORSAMIZI
ZİYARET ETTİ
Kızıltepe Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürü Halit Aydın
Kızıltepe Ticaret Borsası Genel
Sekreterimiz Abdulkadir
ŞAHİN’i makamında ziyaret
ederek 7143 Sayılı Vergi ve
Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun kapsamında
görüştü.

iyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Kızıltepe Ticaret
Borsası Genel Sekreterimiz
Abdulkadir ŞAHİN 18.05.2018
tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanunla mükellefe
yapılandırılarak ödenmesinde
kaçırılmaması gereken çok önemli
kolaylıklar sunulduğunu;

Z
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Büyük önem arz eden yapılandırmadan
yararlanmak için 31 Temmuz 2018
tarihine kadar Başvurularını yapmaları
gerektiğini son Muhtemel yoğunluk
sorunları ile karşılaşmamak için
mükelleflerin ödeme işlemlerini son
günlere bırakılmamasını dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Genel Sekreterimiz Abdulkadir
ŞAHİN, ziyaretlerinden dolayı
Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürü Halit Aydın’a teşekkür ederek
çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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BAŞKAN ŞAHİN, DOĞU ANADOLU VE
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE
TOPLANTISINA KATILDI
ızıltepe Ticaret Borsasını
temsilen Başkan Mehmet
ŞAHİN’nın yer aldığı
toplantıda, TOBB Başkanımız M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde

K

gerçekleştirildi. Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı,
TOBB Başkanımız M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.
Toplantıya katılan bölge oda/borsa
başkanlarına, TOBB’un çalışmaları ve
Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar
yapıldı.
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BAŞKAN ŞAHİN, DOĞU
ANADOLU VE
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGE TOPLANTISI
DEĞERLENDİRMESİNDE;
oğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölge Toplantısı’nı
değerlendiren Başkan Şahin ,
"Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimizin Başkanı Sayın Rifat
Hisarcıklıoğlu başkanlığında
gerçekleştirilen toplantımız oldukça

D

verimli geçti. Mardin OSB’de bulunan
Sanayici üyelerimizin bize birebir
yansıtmış oldukları konuları rapor
haline getirerek, talep ve beklentilerini
bu önemli toplantıda sunma fırsatı
bulduk. Mardin İlimize dair kapsamlı
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talep ve beklentilerimizi sunduk.
Mardin OSB Sanayicilerimize gücüne
güç katmak için, bu tür toplantıları en
iyi şekilde değerlendirmeyi
sürdüreceğiz" dedi.
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BAŞKAN ŞAHİN, UN ÜRETİMİ ALANINDA
FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE BULUŞTU
25.09.2018 tarihinde Organize
sanayi bölgesi Toplantı
salonunda Mardin'de Un
üretimi alanında faaliyet
gösteren sanayicilerimizle
İHRACI KAYDA
MALLARA İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ
NO:İHRACAT 2006/7)’DE
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ) hakkında istişare
toplantısı yapıldı.
oplantıya Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Şahin,
AK PARTİ İl Başkanı Nihat
ERİ, Dicle Un Sanayicileri Derneği
Veysi DUYAN ve Un üretimi alanında
faaliyet gösteren sanayicilerle istişare
toplantısı düzenlendi.Anılan toplantıda
açılış konuşması yapan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Şahin,
İHRACAT: Sürdürülebilir Ekonomik

T

Büyümenin gerçekleşmesinde Kilit bir
rol üstlenmesi nedeniyle Kalkınma
olgusunun vazgeçilmez bir unsuru
olarak yer almaktadır.
Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine
ve gelişmesine önemli katkı
sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret
dengelerinin korunması, Ülke içinde
Ekonomi faaliyetlerinin canlanması,
istihdam, üretim ve karlılığın artmasını
sağlayarak makroekonomik dengelerin
iyileşmesine de katkıda bulunmaktadır.

16][ekoborsa

Bir taraftan KOBİ’lerin yurtdışına
gerçekleştikleri iş gezileri ve fuar
ziyaretleri ihracatta başarı oranın büyük
miktarda artırmakla birlikte,
Uluslararası işbirliklerinin oluşmasına
yardımcı olmakta ve üyelimizin Küresel
Sektörel gelişmelerini takip
edilmelerini sağlamaktadır.
Bu Kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı İş
gezilerini desteklemek ve
yaygınlaştırmak, bu gezileri daha
nitelikli hale getirerek ihracat
kapasitelerini artırabilmek için
KOSGEB ile yeni bir destek modeli
konusunda iş birliği gerçekleşmiştir. Bu
kadar Ekonomiye ve istihdama katkı
sunmakta olan Sanayicilerimizin
ihracatını artırmaya önem verilmesi
karşısında İlimiz ve bölgemiz için
ağırlıklı olan UN-BULGURMAKARNA-MERCİMEK ve
MISIR ihracatına sınırlama ve özellikle
Un ihracatının yasaklaması kabul
edilmez bir uygulamadır. Bu uygulama
Bölgenin ve özellikle İlimizin tarımsal
ürünlerinin başında gelen buğday
üreticilerimize mağdur edebileceği gibi
Fabrikalarımızın üretimlerinin
yapılmamasına sebebiyet verilecektir
dedi. İHRACI KAYDA MALLARA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:
İHRACAT 2006/7'DE DEĞİŞİKLİK
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YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
gereğince Un üretimi alanında faaliyet
gösteren sanayici iş adamlarının sorun
ve beklentileri ile ilgi çalışmalarda
yanında olduğu söyledi.

olduğu gibi kepek ihracatına da
müsaade edilmesi
•

Dicle Un Sanayicileri Derneği Veysi
DUYAN, ANILAN TEBLİĞ gereği
Buğday Unu İhracat Yasağa gereği,
•

Un üretimi alanında faaliyet
gösteren sanayicimizi etkilediğini,
Un İhracatında asgari 84 Randıman
uygulamasına ilaveten 80 Randıman
uygulaması (Özel Şartı) getirilmesi

• 28.08.2018 tarih sonra DİBB
kapsamında önce buğday ithalatı
yapılması şartıyla Un ihracatına

•

05.09.2018 sonrasında önce ithalat
şartlı belgelerden, ağustos ayı içinde
yapılmış yurtdışı un satış
bağlantılardan dolayı, düşük fiyat
çıkışlar olduğu ancak buğdaylar
yüksek fiyatlarla ithal edilmiştir. Bu
döneme deng gelen dahilde işleme
belgelerinde döviz kullanım oranın
geçici olarak % 120’ye yükseltilmesi
İhracatçının bu zor dönemde,
teminat mektubu yükünü
hafifletilmesi tebliğinde işlenmiş
tarım ürünleri için performans
kriterlerinin 500.000 USD’den

100.000 USD’ye indirilmesi .(İthal
Buğday fiyatları yurt içinden yüksek
olduğundan, ekonomik anlamda
çözümün gerçekleşmesi
•

17.08.2018 öncesi tarihli dahilde
işleme izin belgelerine 6 ay ek süre
tanıyarak, ihracatçılarını
tamamlamış firmaların ithalat
haklarını muhafaza edilmesinin
sağlanması (iç piyasadan yüksek
fiyatlı, yerli buğday alınarak,
yurtdışına dünya fiyatlarından un
satıldığından, ihracatçı bu
işlemlerde ileriye dönük ithalat
beklentisiyle zarar etmektedir. Dedi.

BAŞKAN ŞAHİN,TOBB AKREDİTASYON KURUL
TOPLANTISINA KATILDI
önetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin, 18.09.2018
tarihinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinde düzenlenen
Akreditasyon Kurul toplantısına
katıldı.

Y

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi
çalışmalarının yürütülmesinden
sorumlu olan Akreditasyon Kurulu,
TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı
ve TOBB Yönetim kurulu Sayman
Üyesi Faik Yavuz başkanlığında
toplandı.
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Toplantıda, Akreditasyon çalışmaları
kapsamında yürütülen faaliyetler,
akreditasyon süreci, standardı ve
yapılan revizyon çalışmaları hakkında
Akreditasyon Kurulu Sekreterliğince
bilgilendirme yapıldı.

E-TİCARETTE, İZMİR TİCARET
BORSASI İLE İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kızıltepe Ticaret Borsası ve
İzmir Ticaret Borsası
arasında, E-Ticaret ağını
geliştirmek üzere gıda ve
tarım ürünleri ticaretinin
geliştirilmesine yönelik ECommodity Bazaar Projesi
işbirliği protokolü
imzalandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, Genel Sekreter Abdulkadir
Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı
Metin Sert katıldı.

anlıurfa Ticaret Borsasında
düzenlenen toplantıya İzmir
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı ve İzmir heyeti, Şanlıurfa
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kaya ve Meclis
üyeleri, Kızıltepe Ticaret Borsası

Ş
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ŞUTB’de düzenlenen toplantıda
ŞUTB, İTB ve KTB faaliyetleri ve
projeleri hakkında bilgi alışverişi
sağlandı.
Toplantıda ayrıca KTB Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Sert ve İTB Genel
Sekreteri Erçin Güdücü’de borsa
faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar ve
projeler hakkında sunumlarını yaptılar.
Toplantı sonunda gıda ve tarım
ticaretinde E-Commodity Bazaar
Projesi iş birliği protokolü İTB Başkanı
Işınsu Kestelli ve KTB Başkanı
Mehmet Şahin tarafından imzalandı.

][SA⁄LIK

DİKA GENEL SEKRETERİ YILMAZ ALTINDAĞ
BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
icle Kalkınma Ajansı (DİKA)
Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
ve Ajans Birim Başkanları ile birlikte
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin’i makamında ziyaret etti.

D

KTB’nin Güdümlü Proje Desteği
kapsamında Mardin Gıda Analiz ve
Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
projesi ile ilgili çalışmalar hakkında
istişare yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin, Dicle Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz
Altındağ’a ziyaretlerinden dolayı
teşekkür etti.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN YENİ KAYMAKAM MEHMET YÜZER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
önetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Dündar, Kızıltepe
Ziraat Odası Başkanı Bedirhan
Dinler, Kızıltepe Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Bedran Şahin,
Kızıltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Zeynettin
Ayav, Kızıltepe Marangozlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunç ve
Kızıltepe Esnaf Kefalet Kooperatifi
Başkanı Aziz Doğru birlikte Kızıltepe

Y

İlçemize, mülki İdare Amirleri Atama
Kararname gereği yeni atanan
Kızıltepe ilçe kaymakamı Mehmet
Yüzer’i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette Sn. Mehmet Yüzer’e yeni
görevinde başarılar dileyen Başkan
Mehmet ŞAHİN, Kızıltepe ilçemize
hoş geldiniz dedi.

araﬂt›rma ][

“MAKAM”
ÖMRÜ
UZATIYOR!

aklaşık 30 yıldan bu yana neden
bazı insanların diğerlerinden
daha uzun yaşadığını bulmaya
çalışan Britanyalı Epidemiyoloji Profesörü Sir Michael Marmot yanıtı buldu:
Sıkı toplumsal bağlar ve sosyal statü sahibi olmak. Prof. Marmot, 1960’lı yıllarda yaptığı araştırmada hükümet çalışanlarının yaşam sürelerini incelemiş ve rütbe olarak daha üstün
olanların diğerlerinden daha uzun
yaşadığını ortaya çıkarmıştı.

Y

Marmot’un topladığı diğer verilere göre ise, doktora derecesi olanlar master yapanlardan, master
yapanlar okulu bitirmeden terk
edenlerden daha uzun ömürlü.
Oscar ödülü kazananlar da ödüle
aday gösterilip de alamayanlardan
yaklaşık 3 yıl daha uzun yaşıyor.
Britanyalı Epidemiyoloji Profesörü

UZUN YAŞAM,
SADECE ‘SAĞLIKLI
BEDEN’ MESELESİ
DEĞİL. TOPLUMDA
BİR ROL OYNAMAK
VE KİŞİNİN KENDİ
KARARLARINI
KENDİSİNİN
VERMESİ ÖMRÜ
UZATIYOR.
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‘Statü
Sendromu’
adlı son kitabında, “Yüksek statü, iyi
sağlık getiriyor” sonucuna vardı. Sosyal
konumun, beslenme ve sağlık hizmetleri
gibi faktörlerden daha önemli olduğunu
söyleyen Profesör, “Sigara kullanma, iyi
ya da kötü beslenme gibi konular da
önemli fakat kanıtlar bu faktörlerin hikâyenin sadece bir parçası olduğunu gösteriyor” dedi. Prof. Marmot’a göre, kişilere
kendi hayatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma, toplum içinde önemli bir
rol oynama ve bir topluluğa dâhil olma
imkânı tanınırsa, yaşam uzunluğu da artıyor. Prof. Marmot, ortalama ömrün
81.3 yıl olduğunu, Japonya’da toplumsal
bağların ABD’den daha sıkı olduğunu
söylüyor.

][HABER

BAŞKAN ŞAHİN'DEN ENFLASYONLA MÜCADELE
HEPİMİZİN SORUMLUK VE GÖREVİDİR
ızıltepe Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Şahin, enflasyonla
mücadeleyi tek başına ne
kamunun, ne de özel sektörün
yapabileceğine vurgu yaparak, herkesin
sorumluluk ve görevi olduğunu
söyledi.Kızıltepe Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Şahin, Enflasyonla
mücadeleye karşı Ticaret Borsası
Hizmet Binası toplantı salonunda
meclis üyeleriyle bir araya gelerek
yaptığı basın açıklamasıyla destek verdi.
Ticaret Borsası Enflasyonla
Mücadeleye destek verdiklerini ve
Üyelerimizin az % 10 İndirim
Seferberliğine Katılım İçin çalışma
yürüttüklerini belirttiler.

K

Artan enflasyonun hem alım gücü
düşen vatandaşları hem de artan girdi
maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları
olumsuz etkilediğine dikkat çeken
Şahin, Enflasyonla Mücadele
Programını son derece önemli
bulduklarını ve desteklediklerini
belirtti.
Enflasyonla mücadeleyi tek başına ne
kamunun, ne de özel sektörün
yapabileceğine vurgu yapan Şahin,
herkesin sorumluluk ve görevi
olduğunu ve Enflasyonla mücadelenin
aynı zamanda işsizlik, yüksek faiz ve
artan girdi maliyetleriyle mücadele

olduğuna dikkat çekerek şöyle devam
etti:
“Fiyat istikrarı makro ekonominin
durumunu yansıtan en önemli
göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den
sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte
fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir
iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek
haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır.
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan
olağandışı hareketlerin de etkisiyle
enflasyon oranı yeniden çift haneler
çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım
gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de
artan girdi maliyetleri ve faizler
nedeniyle firmalarımızı olumsuz
etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları
aşmak için, Hazine ve Maliye
Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve
Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın
liderliğinde başlatılan Enflasyonla
Mücadele Programını son derece
önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira
enflasyonla mücadeleyi ne tek başına
kamu, ne de tek başına özel sektör
yapabilir. Sorumluluk ve görev
hepimizindir. Enflasyonla mücadele
aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve
artan girdi maliyetleriyle mücadeledir.”
Başkan Şahin, “Bu çerçevede TOBB ve
Odalar-Borsalar, her milli konuda
olduğu gibi bu konuda da ülke çapında
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ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve
160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız
Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte
ve firmalarımızın en geniş şekilde
katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu
noktada özellikle vurgulamak isteriz ki;
bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri
ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o
kadar büyük olur. Reel sektörden finans
sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza
kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe
kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve
tek ses olursak, enflasyonla mücadelede
de netice alacağımıza eminiz. Hem
firmalarımızın hem de milletimizin,
enflasyonla topyekûn mücadeleye en
geniş şekilde katılacaklarına inancımız
tamdır. Biz de, Kızıltepe Ticaret Borsası
olarak siz değerli basın mensupları
kanalıyla, tüm Oda, Borsa üyelerimizin
desteğini ve bu kampanyaya
katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz.
İnanıyorum ki, Kızıltepe ilçesi olarak
gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve
milletimiz için başlatılan bu iktisadi
mücadele de en ön cephede yer
alacağız. Kamu ve özel sektör
arasındaki bu güçlü koordinasyon ve
istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu
süreci de geride bırakacağız. ”dedi.

BESLENME ][

iNOVATiF GELiŞiM
ZiRVESi
M

ardin Artuklu Üniversitesi Konferans
salonunda 5-6 Ekim
Ekim 2018 tarihleri arasında
düzenlenen İnovatif Gelişim
Zirvesine, Borsamız Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,
Genel Sekreter Abdulkadir Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert, Üniversitesi
İnovatif Gelişim topluluğu (Artuklu İnovatif Gelişim)tarafından 05.06 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen İnovatif Gelişim Zirvesine katıldı.
İGT Akademik Danışmanı
Doç.Dr. Mehmet Behzat Ekinci Moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
İki gün boyunca profesyonel
akademisyenler ve girişimciler
tarafından katılımcılara, Marka
Patent, Endüstriyel tasarım, Gi-

rişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge
faaliyetleri ,Teknopark, Eğitim
ve İnovasyon proaktif düşünce
ve değişim yönetme teknolojik
girişimcilik Dijital Pazarlama ve
Marka Mühendisliği, Yapay
,zeka ve Gelecek ve Başarı hikayeleri konularında eğitimler
sunumlar verildi.
Başkan Şahin’in zirve ile ilgili
yaptığı değerlendirmede; “Profesyonellerin verdiği eğitim ve
bilgilendirmeler ile Kişinin dahi
Girişimci olmasını sağlanabilirsek bu program amacına ulaşacaktır. Bu zirvenin düzenlemesinde emeği geçen MAÜ İİBF
İktisat Öğrencisi ve İGT Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Çamurtaş’a ve İGT Akademik
Danışmanı Doç. Dr. Mehmet
Behzat Ekinci’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
yeni pamuk çeşidi geliştirildi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler
Biyoloji laboratuvarlarında üniversite-sanayi iş birliğiyle alternatiflerine göre daha verimli ve kaliteli bir
pamuk çeşidi geliştirildi.
İYTE Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sami Doğanlar, yaptığı açıklamada, Aydın'da
faaliyet gösteren bir tohum şirketinden gelen talep
üzerine daha uzun lifli, yüksek verim ve kaliteye sahip pamuk çeşidi geliştirilmek için çalışma başlattıklarını belirtti.
Yürüttükleri ıslah çalışmaları sonucunda geliştirdikleri
pamuk türüne "Lodos" adını verdiklerini ifade eden
Doğanlar, bu türün Türkiye için stratejik bir ürün olacağını vurguladı.
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Mardin'de balon turizmi başladı
Mardin'de balon turizmi
düzenlenen törenle
başladı. Sıcak hava
balonlarının hizmete
girmesiyle Mardin'de turist
sayısının 5 milyona
çıkarılması amaçlanıyor.
alilik ve Büyükşehir Belediyesi
tarafından hayata geçirilen
proje kapsamında Mardin'de
sıcak hava balonları hizmete girdi.
Kapadokya ve Pamukkale'den sonra
Mardin'de başlayan balon turizmi için
Cumhuriyet Meydanı'nda tören
düzenlendi.

V

Sıcak hava balonlarına Mardinliler ve
kentte bulunan turistler yoğun ilgi
gösterdi. Uçuşa katılan Vali ve
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Mustafa Yaman, 5 milyon turist hedefi
için çalıştıklarını söyledi. Yaman,
"Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz.
Valilik olarak kentte balon turizmine
izinleri verdik. Bugün startını
verdiğimiz uçan balonla da Mardin'i
farklı etkinliklerle tanıtmış olacağız.
Sloganımız 'Yükseliyoruz Mardin'. Bu,
bütün rakamlarımızı yükseltecek bir
çalışma. Gelen turist, kazancı, yatırımı
ve istihdamı artıracak" dedi.
Kentte gelen turistlerin bu aktiviteden
faydalanmalarını isteyen Yaman,
huzurun devamı için her türlü önlemi
aldıklarını ifade etti.
Sıcak hava balonu hizmeti veren
firmanın yetkilisi Ömer Kafkas ise
uçuşların hava koşullarının elverdiği
sürece yapılacağını kaydederek, "Bizim
için çok heyecanlı bir an. Genelde
sabah erken saatlerde gerçekleşiyor.
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Saat sıkıntısı yok. 20 kişi havalanabilir.
Bölgede güvenlik algısının güzel
olması 3 milyon turizm rakamını
yakalattı, hedef 5 milyon. Bunun için
önemli bir ivme sağlayacak" diye
konuştu.
Mardinliler, tarihi evlerinin ve iş
yerlerinin teraslarından balonları
ilgiyle izledi. İş yerinin terasından
balon uçuşunu izleyen Hakan Kumaç,
yeni hizmetin Mardin'in tarihi ve
mimari güzelliğine bir güzellik daha
kattığını söyledi. İstanbul'dan Mardin'i
gezmeye gelen Mehtap Durmaz da
gördüğü manzara karşısında çok
şaşırdığını ve kentteki ilk balon
uçuşuna tanıklık etmenin kendisini
sevindirdiğini söyledi. Abdurrahman
Ektik de balon turizmi ile artık
Mardin'e gelecek turist sayısında
büyük artış olacağına inandığını
kaydetti.

MARDİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ
YÖREX 9. Yöresel Ürünler
Fuarının açılışı Antalya Expo
Center'da düzenlenen
törenle gerçekleştirildi.

Habip Asan ve Borsalar Birliği
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da
bulunduğu açılışa Kızıltepe Ticaret
Borsasını temsilen Genel Sekreter
Abdulkadir Şahin ve Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Sert katılım sağladı.

ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin desteği ve Antalya
Ticaret Borsasının
organizasyonuyla bu yıl 9’uncusu
düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr.

Antalya’da düzenlenen 9. Yöresel
Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) konuşan
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin
yüzde 40’ını oda-borsaların tescil
ettirdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu,

T

“Coğrafi işaret zenginlik demektir.
Zengin olmak istiyorsanız bunlara
sahip çıkın markalaştırın” dedi.Antalya
Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde
9’uncusu gerçekleştirilen Yöresel
Ürünler Fuarı (YÖREX) TOBB’a bağlı
oda ve borsaların stantlarıyla renklendi.
Çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği
24-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen
Fuar’ın açılış töreninde konuşan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“İlinizdeki, ilçenizdeki coğrafi işaretli
ürünleri gün yüzüne çıkarın, sahip
çıkın, bunları tescil ettirin. Çok şükür
bugün geldiğimiz noktada, coğrafi
işaretli ürünlerin % 40’ını, OdaBorsalarımız tescil ettirdi.
Oda-Borsalarımız tarafından tescil
edilen ürün sayısı 150’yi geçti” dedi.
Antalya Expo Center'de düzenlenen
Yörex fuarını değerlendiren Yönetim
Kurulu Başkanımız Mehmet Şahin,
"Üyelerimiz ürünlerini dünyaya tanıtma
gayretlerini sürdürmektedirler.
Fransa’nın Başkenti Paris’te dünyanın
en büyük gıda fuarı olan SIAL Gıda
Fuarına büyük bir katılımla iştirak
etmişlerdir. YÖREX Fuarında tanıtımı
yapılan Kızıltepe Kırmızı Mercimeği,
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Mardin Bulguru ve Makarnamızın
kaliteleri ziyaretçiler tararından kabul
görmüştür. Hayırlara vesile olması
temennisiyle, ürünlerimizin ulusal ve
uluslararası fuarlarda tanıtımına devam
edilecektir” dedi.
ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi’nde
düzenlenen YÖREX Fuarı’nda, TRC3
Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Siirt ve
Şırnak illeri ile birlikte yerini aldı. Dicle
Kalkınma Ajansı koordinasyonunda
Dicle Bölgesi olarak katılım sağlanan
YÖREX Fuarı’nda Bölge illerimizin
stantları ziyaretçiler tarafından büyük
ilgi gördü.
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BAŞKAN ŞAHİN DİKA’NIN DÜZENLEMİŞ
OLDUĞU MARDİN PROJELERİ TANITIM
TOPLANTISINA KATILDI
018 Yılı Mali Destek Programları
olan “Ekonomik Altyapının
Geliştirilmesi” ile “Kentsel
Altyapının İyileştirilmesi” programları
kapsamında Mardin’den başarılı
bulunarak destek almaya hak kazanan
12 projenin tanıtımı yapıldı. Dicle
Kalkanma Ajansının konferans
salonunda gerçekleştirilen programa
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye

2

Başkan V. Mustafa Yaman, Ajans
Genel Sekreterimiz Yılmaz
Altındağ,Mardin Cumhuriyet
Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin
Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Savur
Kaymakamı Bayram Türker, Derik
Kaymakamı Hakan Kafkas, Dargeçit
Kaymakamı Rızvan Eroğlu, Ömerli
Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Şahin katıldı.
Açılış konuşmalarının ardından
Mardin’den destek almaya hak
kazanmış 12 projenin tanıtım filmi
gösterildi. Daha sonra Mardin Valisi ve
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Mustafa Yaman, Ajans Genel
Sekreterimiz Yılmaz Altındağ ve 12
projenin temsilcileri tarafından projeler
katılımcıların huzurunda imzalandı.
Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Yılmaz Altındağ bölgedeki olumlu
gelişmelere destek vermekten mutlu
olduklarını ifade ederek; "Ekonomik
Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek
Programı" Bölgenin ticaret ve sanayi
alanlarının altyapısının iyileştirilerek
rekabetçiliğinin artırılması ve turizm
potansiyelinin değerlendirilerek rekabet
edebilir düzeye getirilmesini
amaçlamaktadır. "Kentsel Altyapının
İyileştirilmesi Mali Destek Programı"
Bölgemizde Mardin'de Nusaybin,
Derik ve Dargeçit ilçeleri ile Şırnak'ta
merkez Cizre , Silopi ve İdil
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ilçelerinde kentsel üst yapı ve ortak
yaşam alanlarının geliştirilerek kent
merkezlerinde yaşanabilirlik düzeyinin
artırılmasını amaçlamaktadır" dedi.
“Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi
Mali Destek Programını” değerlendiren
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde
hayata geçecek toplam değeri 40
milyon TL dev yatırımın Bölgemiz
insanı açısından hayati önem arz eden
bu projenin Bölgemiz için sevindirici
olduğunu İlimize Bölgemize hayata
geçirilmesinde aktif çalışmalarından
dolayı Dicle Kalkınma Ajansı ve
projeyi bölgemize kazandıran emek
veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Değerlendirme süreci sonunda
Mardin’den 12, Batman’dan 7, Siirt’ten
7 ve Şırnak’tan 13 olmak üzere toplam
39 proje destek almaya hak kazandı.
Ajansımızın teknik desteği ve ilgili
paydaşların katılımıyla geliştirilen bu

projeler, yerel ve bölgesel kalkınma
açısından önem arz etmektedir.

Mardin’den Destek
Almaya Hak Kazanan
Projeler
1. Nusaybin Merkez Lozan Caddesi
İyileştirme Projesi 1 Milyon ¨
2. Mardin İli Kültür Envanteri Projesi
1.3 Milyon ¨
3. Ömerli Meydanı ve Tarihi
Çarşılarını Turizme Kazandırma
Projesi 2.4 Milyon ¨
4. Mardin Organize Sanayi Bölgesi
Güvenlik Altyapısının
Geliştirilmesi Projesi 1.5 Milyon ¨
5. Tarihi Savur Çamaşırhanesinin
Turizme Kazandırılması Projesi
300 Bin ¨

6. Midyat Tarihi Çarşılarının
Canlandırılması Projesi 2.4
Milyon ¨
7. Midyat'ta Mesleki Eğitimle
İstihdama Katkı Sağlıyoruz Projesi
500 Bin ¨
8. Mor Yakup Kilisesi Restorasyonu
ve Zeynel Abidin Cami Turizm
Altyapısının Hazırlanması Projesi
900 Bin ¨
9. Derik Prof. Dr. Aydın Ayaydın
Caddesi Cephe Sağlıklaştırma
Projesi 2 Milyon ¨
10. Nusaybin Belediyesi Spor
Kompleksi Projesi 2 Milyon ¨
11. Dargeçit Rekreasyon Projesi 1.4
Milyon ¨
12. Engel Tanımayan Yetenekli
Sınıflar Projesi 650 Bin ¨

KIZILTEPE TİCARET BORSASI’NDAN TOBB’A ZİYARET

Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Şahin, Genel Sekreter
Abdulkadir Şahin ve Genel Sekreter

Yardımcısı Metin Sert ile birlikte
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
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Hisarcıklıoğlu’nun makamındaki
ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.
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MARDİN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU
ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ
T

OBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin’de yerel/ulusal/uluslararası kalkınma
faaliyetlerine katkı amacıyla tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen
müşterek toplantıların 13.’sü gerçekleştirildi. Toplantı, Nusaybin Ticaret ve Sanayi
Odası işbirliğiyle Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde (MAÜ İİBF) icra edildi.
15 Kasım 2018’de yapılan toplantının katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret ve
Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel
Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akre-

ditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Mardin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik;
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve
MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi:
Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, Medyada Görünürlük,
Mardin’e Teknopark/Teknokent Kurulması, Odalarda/Borsalarda Proje Uzmanı İstihdamı, Akademik Danışmanlık
Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Planı.
Mardin Odalarının/Borsalarının iyi uygulama örnekleri toplantıda özel bir
önemle ele alındı. Bu çerçevede, her
Oda/Borsa, projelerine dair bilgi paylaşımında bulundu ve bunlara ilişkin müza-
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kereler gerçekleştirildi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle:
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•

NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulması; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları.

•

KTB: Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Güdümlü Destek Projesi; Bulgur ve Makarna Sektörüne yönelik Yunanistan
ve İtalya Ticaret Odası Kapasite Geliştirme AB Projesi; Lisanslı Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırma Eğitimi Teknik Destek Projesi; Kurumsal
Kapasite Artırımı Teknik Destek Projesi; MAÜ İktisat Öğrencilerine yönelik Araştırma-İnceleme Programı;
Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları; Derik Halhalı Zeytinyağı Coğrafî İşaret Projesi; Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Coğrafî
İşaret Projesi.

•

KTSO: Üyelere “Amaca Yönelik”
memnuniyet tespit çalışmaları, Yönetime, Personele ve üyelere yönelik
eğitim programları.

•

MTSO: TOBB işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında “Meslek Edindirme Projesi”.

•

NTB: DİKA’dan Proje Hazırlamaya
İlişkin Teknik Destek Projesi; Hububat Analiz Laboratuarı kurulmasına

yönelik altyapı çalışmaları; Stratejik
Plan kapsamında “Üye Teşvik Merkezi” kurulması; Nusaybin’de bölgeye
yönelik bir “Tarım Çalıştayı” gerçekleştirilmesi; Lisanslı Depoculuk Projesi.
Mardin’e Teknopark/Teknokent kurulması
mevzuu diğer bir gündem maddesiydi. Bu
çerçevede toplantıda, müteşebbislere uygun ortam hazırlamak, üniversite-sanayi
arasında köprü olmak ve bunların bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla Mardin’de kurulması planlanan Teknokente ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. MAÜ İİBF Öğretim Elemanları
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Kayaoğlu,
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Doru, Arş.Gör.
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Mehmet Sadık Aydın, Arş.Gör.İslam
Altun ve Ar.Gör.Abdurrahman Ocakhanoğlu’nun da iştirak ettiği toplantının bu
kısmında, Teknokent kurma düşüncesi
paylaşıldı ve Odaların/Borsaların bu sürece dair destekleri araştırıldı. Kurumların tamamı bu fikre olumlu yaklaştıklarını ve imkânları nispetinde katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.
Toplantıda müzakere edilen diğer bir
husus da Mardin Oda/Borsa Müşterek
Proje Ekibi ile ilgiliydi. Bu kapsamda,
Odaların/Borsaların projelere yoğunlaşmak üzere özel bir Proje Uzmanı pozisyonu tespit etmesinin faydası üzerinde duruldu. Odalar/Borsalar, bu konuyu gündemlerine almaya karar verdi.
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GÜNEYDOĞU BÖLGE ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ
KIYASLAMA ÇALIŞTAYI MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
üneydoğu Bölge
Oda/Borsa Akreditasyon
Sistemi Kıyaslama
Çalıştayı” Mardin’de icra
edildi. Mardin İli/İlçeleri
Odalarının/Borsalarının (Kızıltepe
Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve
Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret
Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi
Odası) TOBB ile ortak bir faaliyeti
olan Çalıştay, Mardin Erdoba Elegance
Otel’de gerçekleştirildi.

• Özge Karatepe, TOBB Akreditasyon
Sistemi,

G

5-6 Kasım 2018 tarihlerinde organize
edilen programa Mardin İli/İlçeleri
Odalarına/Borsalarına ilaveten şu
kurumlar iştirak etti: Adıyaman Ticaret
Borsası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası, Batman Ticaret Borsası, Batman
Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır
Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve
Sanayi Odası, Urfa Ticaret Borsası,
Urfa Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt
Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep
Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi

• Abdüssamet Çelik, Sosyal Medya,
• Mehmet Besleme, Kıyaslama
Çalışması Amaçları ve Uygulama
Yöntemleri,
• Adnan Erbaş, Topluluk Önünde
Konuşma,
• İlker Gür, Risk Yönetimi.

Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Nizip
Ticaret Borsası, Nizip Ticaret ve Sanayi
Odası.
Program süresince Odalar/Borsalar, çok
çeşitli konularda bilgi alışverişinde
bulunma ve kendi uygulamalarını
kıyaslama imkânı elde etti. Bu
kapsamda şu sunumlar gerçekleştirildi:
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Güneydoğu Bölge Oda/Borsa
Akreditasyon Sistemi Kıyaslama
Çalıştayı değerlendiren Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Kızıltepe Ticaret Borsası,Kızıltepe
Ticaret ve Sanayi Odası Nusaybin
Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve
Sanayi Odası, olarak Güneydoğu
Anadolu bölgesindeki tüm oda ve borsa
yöneticileri ile Mardin´de bir araya
gelerek çalıştayımızı gerçekleştirdik.
Akreditasyon kıyaslama programını
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Mardin´de gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Kıyaslamada
amaç 5 yıldızlı hizmeti odaların verip
vermediğidir.Kızıltepe Ticaret Borsası 5
yıldız, yani A sınıfı hizmet vermekte.
Türkiye genelinde 269 borsa ve odamız
akredite olmuş bunun 46 tanesi 5
yıldızdır. Amacımız tüm oda ve
borsaların A sınıfı hizmet verebilmesini
sağlamaktır." diye konuştu.
Çalıştayda Mardin’e dair iyi
uygulamalara da yer verildi. Bu
çerçevede, TOBB/TEPAV ve Mardin
İli/İlçeleri Odaları/Borsaları Akademik
Danışmanı ve Mardin Artuklu
Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci,
Mardin’de icra edilen iyi uygulamalara
dair sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda
müşterek toplantılara, müşterek proje
ekibine ve dış ticaret programlarına
ilişkin bilgiler aktardı.
Programa katılan Güneydoğu
Oda/Borsa Yönetimi ve Personeli,
Çalıştayın yoğun içerikli olduğunu ve
bundan çok faydalandıklarını dile
getirerek bu tür organizasyonları
birlikte gerçekleştirmeye devam
etmenin faydalı olduğunu dile getirdi.
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EYVAH!

HASTALANDIM
DEMEMEK
İÇİN

Hastalık
lardan korunma

FORMÜLLERİ

Hastalıklar hayatımızın her döneminde her an ortaya çıkma riskine sahip
olduğu için bazı temel önlemler alarak hastalıklardan kendimizi
koruyabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürme lüksünü elde
edebiliriz. Ciddi olmayan sağlık problemlerinden tutunda
hayati risk teşkil eden pek çok sağlık sorununa karşı
önlem alabilmemiz mümkün. Peki
hastalıklardan korunmak için nasıl
önlemler almamız gerekir?
astalıklardan korunmak için
alınabilecek önlemlerin başında hijyen gelir. Gün içerisinde
ellerinizi bol bol yıkamaya, vücudunuzu temiz tutmaya, temiz
ortamlarda bulunmaya ve temiz
olan kıyafetleri giymeye özen gösterin. Ancak bunların içerisinden hastalık kapmamıza en çok sebep olan
ise ellerdir. Çünkü ellerimizi pek çok alana değdirdiğimizden ellerimizde virüsler oldukça fazla miktarda
bulunur ve buradan da ağız yoluyla vücuda girerler.
Evinde temiz tutulması önemli bir husustur. Kapı kolları, masa üstleri, bilgisayar klavyesi, elektrik düğmeleri,
telefonlar, ortak kullanılan bir takım eşyalar kısacası aklınıza gelebilecek her tür eşya da mikrop bu-

H

lunmaktadır. Bu mikropların ölmesi için virüs öldürücü ilaçlarla ev temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Sofrada kullanmış olduğumuz çatal, bıçak ve kaşık gibi ürünler yalnızca bize ait olmalıdır. Başkası tarafından kullanılması hastalık sebebidir. Ayrıca bu
ürünlerin temiz sabunlu sıcak su ile yıkanıp, temiz bol
su ile durulanması gerekir. Hastalıklardan korunmak
için aşı olunmalı, evde sigara içilmemeli, öksürürken
ya da hapşırırken peçete kullanılmalı ve peçete sonrasında hemen atılmalı, peçete yok ise kolumuzun iç
tarafı kullanılmalı, hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak kanserde dahil olmak üzere pek çok hastalığa yakalanma riskinin azalması demektir. Bunun için sağlıklı ve
düzenli beslenme son derece önemlidir
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BAŞKAN ŞAHİN, REEL SEKTÖR VE FİNANS
SEKTÖRÜNÜN DİYARBAKIR BULUŞMASINA KATILDI
eel sektör ve finans sektörünün
temsilcileri istişare için Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Şahin’de katıldı.
Toplantı öncesinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, iki

R

temel sektörün birbirini daha iyi anlamak
sorunları ve çözüm önerilerini konuşabilmek için buluştuğunu belirterek, ‘bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız’ mesajı verdiler.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir ilki gerçekleştirerek bu toplantıları düzenlediklerini hatırlattı ve 13 ilin oda ve borsa baş-

kanlarının da katılımıyla, banka üst düzey
yöneticileri ile biraraya geldiklerini bildirdi.
Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmelerini çok önemsediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Başta bu işe öncülük eden Türkiye Bankalar
Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydın’a ve
bütün bankalara teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Bu toplantılarla reel sektörün ve bankacılık sektörünün birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ve çözümler bulacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacaklarını dile getirdi. Her iki sektörün de güçlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen TOBB Başkanı, bu kapsamdaki önerileri hükümete ilettiklerini ve iletmeye devam edeceklerini
kaydetti.
Reel sektörün, KOBİ’lerin finansmana
ulaşım imkanlarının açık tutulmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Hi-
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sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Son dönemde ekonomide önemli gelişmeler var.
Ancak ekonomideki canlanma henüz istenilen noktada değil. Biz oda ve borsalarımızdan gelen önerileri biz de hükümetimize iletiyoruz. 4 sektörde vergi indirimi hayata geçti. Hükümetimiz reel sektörü canlandırma noktasında böylece ilk
adımı attı. Sonrasında kısa çalışla ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin
SSK borçlarına vade imkanı sağlandı. Tüm
bu önlemler piyasalara moral vermektedir.
Biz bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna
inanıyoruz. Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 yılda birçok krizi atlattık. Hepsinin üstesinden geldik. Bunun da geleceğiz.”
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da reel sektör ve finans sektörünün işbirliğinin önemine işaret ederek, TOBB’un katkılarıyla düzenlenen bu platformda birbirlerini
dinleme ve anlama fırsatı bulduklarını söyledi.
Aslolanın Türkiye’nin büyümesi olduğunu ifade eden Aydın, sıkıntıları birlikte aşacakları mesajı verdi.
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGE İSTİŞARE
TOPLANTISI ELAZIĞ’DA YAPILDI
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,
Borsamızı temsilen Tarım ve
Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli’nin katılımı ve Doğu
ve Güneydoğu Bölgesinden
30’a yakın Oda ve Borsa
Başkanlarının iştirak ettiği
Doğu ve Güneydoğu Bölge
İstişare Toplantısına katıldı.
oğu ve Güneydoğu Bölge İstişare Toplantısında, Oda ve
Borsa başkanları illerindeki
sorunları istişare edip çözüm yolları
bulmak için görüş ve önerilerini dile getirdiler.

D

Toplantıda söz alan Kızıltepe Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin, gerçekleştirilen istişare
toplantısının Odalar ve Borsalar için
önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek,
Bakan Pakdemirli’ye Mardin İlimizin
ve Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet
gösteren üyelerimizin sorun ve çözüm
önerilerini iletti.
Başkan Şahin, Bakan Pakdemirli’den
Un İhracatı yasağının Mardin Organize
Sanayi Bölgesinde un üretimi alanında
faaliyet gösteren sanayicilerimizi etkilediğini yerli buğdaydan oluşan un ihracatının yasaklanması sanayicilerimizi
zor duruma soktuğu gibi yerli buğdayın
stoklarda bekletildiği ve yasaklamanın
uzun süre devamı halinde istihdam ve
çiftçilerimizin de buğday satışlarında
büyük sıkıntı yaşayacağı ve en kısa zamanda yerli buğdaydan oluşan un ihracatına izin verilmesini talep etti.
Başkan Şahin görüşmede, “GAP eylem
planını bölgeler arasında ekonomik ve

sosyal gelişme farkını ortadan kaldıracak, işsizlik ve göç sorunlarından kurtuluş projesi olarak hayata geçeceği, ülke
ve bölgemiz için yeni bir milat, yeni bir
dönem noktası olacağı, GAP Sulama
kanallarının Mezopotamya ovamıza ve
Mardin depolamasının da (Göletinin)
hızlandırarak topraklarımızın biran evvel berekete kavuşmasının en önemli
beklentimizdir.
Mardin İlimizde 2.Ürün Mısır’ın geçen
sene Toprak Mahsuller Ofisinin
(TMO) 0,760/Ton alım fiyatı belirlemesine rağmen Mısır alımını yapmadığı ve Dane Mısırın destekleme primin
verilmesini, kayıt dışılığının ortadan
kalkması ve Toprak Mahsuller Ofisinin
(TMO) Dane Mısır alımını yapmasını
ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Hibe Yatırımlarının hızlandırılmasını talep ediyoruz”
dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, GAP sulama kanallar çalışmalarının süratli bir şekilde sürdürülerek,
bir an evvel Mezopotamya topraklarına
kavuşmasını arzulamaktayız. Dane Mısırla ilgili Toprak Mahsuller Ofisi
(TMO) olarak piyasaları yakından ta-
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kip etmekteyiz. Özellikle Mısır fiyatlarında üretici aleyhine bir gelişme olabileceğini gördük. TMO olarak yarından
itibaren geçen yıl 760 TL’ye almış olduğumuz mısırımızı bu yıl 950 TL’den almaya başlıyoruz. Ürün bedelleriyle ilgilide üreticilerimiz endişe etmesinler. 10
gün içerisinde ürün bedelleri de üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacak.
Ortalama da 50-55 TL civarında bir
destek alınacağını düşünürsek üreticimizin eline bin 5 TL civarında bir para
geçecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun diyerek müjdeyi verdi.
Bakan Pakdemirli, “Un ihracatının yasaklaması ile ilgili içinde bunduğumuz
ekonomik sorunlar nedeniyle uygulama
konuldu biraz zamana ihtiyacımız var
inşallah uzun zaman almadan tekrar
sağlıklı ve istenilen şekilde ihracatta yaşanılan sıkıntıları ortadan kaldıracağız”
dedi.
İstişare toplantısının sonuç bölümünde
ise Oda ve Borsa Başkanlarının dile getirdiği sorun ve çözüm önerilerinin raporlanması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili Bakanlıklara gönderilmesi kararlaştırıldı.

HABER ][

KIZILTEPE’DE DIŞ TİCARET SEMİNERİ
26 Kasım 2018 tarihinde
Kızıltepe Ticaret
Borsası(KTB)’nda “Dış Ticaret”
Semineri düzenlendi.
arım, Gıda, Ticaret ve
Ulaştırma sektörlerinden
tüccarların, sanayicilerin ve
ilgili personelin katıldığı seminer;
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve
Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mehmet Behzat Ekinci tarafından
icra edildi. Çeşitli kaynaklardan
faydalanılarak gerçekleştirilen
sunumlarda şu hususlarda bilgiler
aktarıldı:

T

3.Dış ticarette sağlanan destekler.
Programlar, soru-cevap faslı ve
uygulamaya ilişkin bilgi alışverişiyle
devam edildi.
Program sonunda, KTB Genel
Sekreter Yardımcısı Metin Sert,

1.Dış ticaret prosedürü; ihracat
aşamaları,
2.Dış ticarette pazar araştırmaları,
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kurumların dış ticarete yönelik
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bu çerçevede, KTB'nin üyelerine halen
sunduğu ve bunları daha da
genişleterek sunmayı planladığı dış
ticaret hizmetleri hakkında detaylı bir
sunumda bulundu.

][HABER

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI
ızıltepe Ticaret Borsamız, Mardin KOSGEB Hizmet Merkezi işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başarı ile tamamlandı.

K

Mardin ekonomisine 25 girişimci daha
kazandırmanın gurur ve sevinci yaşadıklarını belirten KTB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Şahin, “Kızıltepe Ticaret Borsamız Hizmet Binasında 20-2127-28 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 25 kursiyerin katılarak eğitim aldığını belirterek, Eğitimin 32 saat sürdüğünü, Küreselleşen dünyada rekabette baş
aktör olabilmenin temel unsurlarından birisi girişimciliği teşvik etmektir ve bu anlamda biz, Kızıltepe Ticaret Borsası olarak, gerek ülkemiz gerekse Mardin ilimiz
açısından girişimciliği bir hayli önemsiyoruz. Eğitimi başarı ile bitiren kursiyerler
KOSGEB desteğinden faydalanacak
olup tüm kursiyerlere kuracakları işletmelerin ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Mardin
KOSGEB Hizmet Merkezi işbirliği ile
düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimimizi tamamlamıştır. bulunmaktayız. Eğitimlere katılan ve başarılı olan

girişimci adayları işletmelerini kurarak
KOSGEB'e başvurmaları ve KOSGEB
kurulundan başarı ile geçmeleri halinde,

50 bin TL'ye kadar hibe, 100 bin TL'ye
kadar faizsiz geri ödemeli kredi desteğinden faydalanabilecekler.

HALK BANKASI YETKİLİLERİ BORSAMIZI
ZİYARET ETTİ
T

ürkiye Halk Bankası A.Ş. Kızıltepe şube Müdürlüğü’ne atanan
Mehmet Salih Azik, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle
Şube Müdürüne teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,
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daha önce görev yaptığı yerlerdeki
başarılı çalışmalarını Kızıltepe İlçemizede sürdüreceğine inandığını belirterek Nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek işlerinde başarılar diledi.

][SEKTÖR

TKDK DESTEKLERİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
YAPILDI
ızıltepe Ticaret Borsası ile TKDK
Mardin İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle KTB Hizmet Binasında, IPARD Destekleri hakkında Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

K

rımların artarak ve çeşitlenerek süreceğini ifade etti. Ayrıca, Kızıltepe’nin Mardin
ilinin yatırım potansiyeli en yüksek ilçe-

Toplantıya, Borsa Başkanı Mehmet Şahin,TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, Proje Başvuru Birim Amiri
Muhyettin Ertaş’a ve TKDK Uzman
personelleri, Borsa üyeleri ve çiftçiler katıldı.
Toplantıda konuşma yapan TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, IPARD
Programı kapsamında Mardin’e kazandırılan yatırımlara değindi. IPARD II ile
yeni fırsatların ve yüksek hibe miktarlarının kırsal kalkınma adına yapılan yatı-
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lerinden biri olduğunu ifade etti. Kızıltepe IPARD fonlarından ziyadesiyle yararlanması için bütün yatırımcılarımızı,
özellikle de Kızıltepeli yatırımcılarımızı
proje hazırlamaya davet ediyorum diyerek
konuşmasını sonlandırdı.
TKDK Uzm. Şahin Işıklar tarafından
IPARD programı kapsamında desteklenen hibe Programları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Sunumun ardından
soru-cevap kısmına geçildi ve katılımcılardan gelen sorular, İl Koordinatörlüğü
Uzmanları tarafından yanıtlandı.

teknoloji ][
Dünya, teknoloji sayesinde
öyle hızlanıyor ki, her hareket,
başka bir kavram, başka bir
makine, başka bir mecra
yaratıyor.
Teknoloji sayesinde, iş
biçimleri, iş modelleri hatta
insan ilişkileri bile değişiyor…
Sıradan insanlar bile artık
‘teknoloji üreten beyinleri’
daha çok merak ediyorlar…
Bu merak, doğal olarak
gelecek merakına
dönüşüyor…
Daha neler mi olabilir?
Buyurun teknoloji sörfüne:

TEKNOLOJİ
Değişim esas ama bunlar

dudak uçuklatıyor!

Bilgisayarlarınızla vedalaşın!
Bilgisayarlar Tarihe
Karışacak
Ekran olarak sadece duvarlar değil mobilyalar, reklam panoları ve hatta gözlerimize gözlük ya da küçük lensler kullanılacak. (Google gözlük, Apple ise saat
üzerinde çalışıyor, ilk ürünler çıktı)

Kumandaya Gerek Yok, Düşün Yeter!
Ürünler Konuşacak!
m
Sela

Bilgiyi taşıyan çipler, olağanüstü ucuzlayacak. Çipler,
ürünlerimizdeki barkotlar yerine geçecek. Tüm ürünler akıllı hale gelecek. Yani tüm ürünlerimiz bu çipleri
taşıyacak. Marketlerin manav reyonlarında domatesleri ya da havuçları dinleyeceğiz. Bize üretildiği bölgeyi
ve nasıl işlendiklerini anlatacaklar…

İnsanlar Robot Olacak!

Hologram Buluşmalar!

Terminatör ﬁlmindeki gibi robotlar
bir alana girdiğinde nasıl tarama yapıyorsa, insanların gözlük ekranlarından; alanın tüm bilgisi aktarılacak. Eller basitçe havada gezerken, görüntü değişecek. (ABD Ordusu için yeni bir proje uygulanmaya başlandı. Bir savaş başlığıkask geliştirildi. Kaskın yan tarafına takılan ekrana, dost kuvvet,
düşman kuvvet, hava tahmini gibi
termal ayırt ediciler ve birliklerin konumu gibi bilgiler aktarılıyor.)

Star Wars ﬁlmlerinin en önemli unsuru olan hologram
yolu ile toplantı yapmak, gelecekte rutin bir araya gelme şeklimiz olacak.
Herkes kendi evinde iken ‘bir arada’
maç izlenecek. Tensel temas ve
coşku arayanlar için ilgi
çekici olmasa da, ‘bir
aradaymış gibi’ yapabileceğiz.

Bir eve girdiğimizde, ilk aradığımız;
internet portalı olacak. Kumanda etmek için dokunmadan sese geçiş
tamamlandı. Şimdi
ise düşünme yoluyla idare edilecek bir yüzyıl bizi
bekliyor. Ekran yerine duvarda beliren görüntülere bakarak beğenmediğimiz kanalı düşündüğümüz anda değiştirebileceğiz. Çocuklu ailelerin evindeki kumanda krizi bitecek! Evin içinde her yer ekranla donatılacak.

Yabancı Dil
Dert Değil!
Yabancı bir ülkede dolaşırken, o ülkenin dilini anında
çeviren saatler ya da gözlükler kullanabileceğiz.

Tarihi Orjinal
Yaşamak”
Müzelerde dolarken, pilli kulaklk yerine bir kontak lens üzerinden bize bilgi aktarlabilecek. Örnein Efes Antik Kenti’nde
yada Perge’ de dolarken, anm sütunlar ve talarn orijinal halleri içinde dolama imkan bulacaz. Hem de o döneme ait hikaye ve yorumlar dinleyerek…
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KIZILTEPE
PAMUK
SEKTÖRÜ
BORSADA
BULUŞTU
ızıltepe Ticaret Borsası, Pamuk
Sektörü temsilcileri ile buluştu.
Borsa üyesi çırçır işletmeleri
temsilerin katılımıyla gerçekleşen
toplantıya Pamuk sektöründe yaşanılan
sıkıntılar ve çözüm önerileri geliştirmek
talep ve beklentilerini sağlamak adına
Pamuk sektörü çalışma gurubu
oluşturuldu.

K

Sektör temsilcileri üyemiz tarafından
Pamuk sektörü çalışma grubu
başkanlığına Çetin Timurağaoğlu
seçildi.
Toplantı gündeminde Konuşulan
Konular;
• Pamuk Üreticilerinin daha bilinçli ve
donanımlı olmalarını sağlayacak
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerin
sağlanması
• Kızıltepe Ticaret Borsamız ile İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği
ile Kırsal alanlarda çiftçilerimize
yönelik Eğitim faaliyetlerin yapılması
• Toplama Makine sayılarının
artırılmasına yönelik çalışmaların
yürütülmesi
• Fire ve Randuman oranlarının
belirlenmesi
• Pamuk piyasaların fiyat belirleyicinin
olmaması
• Pamuk Lisanslı Deposunun
kurulması konusunda iştiraklerde
bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, “Ticaret Borsası Üyelerimiz ile
daha yakın ilişki ve işbirlikleri
kurulması, düzenleyeceğimiz
toplantılarda, üyelerimiz tarafından
iletilen görüşler ve teklifler
doğrultusunda iş planlarımızı
yapacağız. Borsamızın yapacağı her
çalışmada ve yürüteceği her proje

üyelerimizin fikirleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek, Bizler yapacağımız
tüm çalışmaları üyelerimize ve
Mardin’imizin gelişimine katkı
sağlaması, İlimizi bir adım daha öteye
taşıması amacıyla gerçekleştireceğiz, bu
anlamda gelecek her türlü fikir ve öneri
bizler için çok önemlidir” dedi.

MARDİN’E LİSANSLI DEPOCULUK
EĞİTİMİ PROJESİ
ızıltepe Ticaret Borsası
tarafından Dicle Kalkınma
Ajansına sunulan “Lisanslı
Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırma
Eğitimi” Projesi Teknik Destek
Programı kapsamında destek almaya
hak kazandı.

K

“Lisanslı Depoculuk ve Yetkili
Sınıflandırma Eğitimi” Projesi
protokolü, Borsamız Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Sert ile DİKA
Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
tarafından imzalandı.
Proje kapsamında, Çiftçilere, borsa
üye ve çalışanlarına, tacir-müstahsil
ve potansiyel yatırımcılara, Lisanslı
Depoculuk Sistemi ve Yetkili
Sınıflandırıcı kapsamında eğitimler
verilecektir.

44][ekoborsa

HABER ][

MARDİN’DE KOBİLERE YÖNELİK
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
OSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, iş birliğiyle, DenizBank, Bilkent Cyberpark, LOGO
Yazılım ve KOBİ Efor Çözüm Ortaklığında, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası,
Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Kızıltepe Ticaret Borsamız, Kızıltepe Ticaret
ve Sanayi Odası, ile Mardin Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin destekleriyle Dicle Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

T

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) tarafından düzenlenen toplantıda konuyla ilgili resmi ve
özel sektör yetkilileri, Bölgedeki KOBİ’ler
ile girişimcilere, destekler ve finans olanakları hakkında bilgi verildi.
Programın amacı Türk ekonomisinin can
damarı olan KOBİ’lerin, kendilerine sağlanan destekler, finans olanakları konusunda, ilgili resmi ve özel sektör yetkilileri tarafından bilgilendirilmesidir. Bölge
ekonomisine değer katan KOBİ’ler, “KO-

Bİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantıda bir araya gelerek Türkiye ekonomisinin gelecek vizyonuna ışık tutması hedeflenmektedir.
Toplantının açılış konuşmalarını Mardin
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Mustafa Yaman, TOSYÖV Başkanı
Nezih Kuleyin, DenizBank Kobi Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Murat Kulaksız, Mardin Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Kenan Özçelik
ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ yaptı.
“KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan
Kuruluşlar” adlı panele geçildi. Panelin
moderatörlüğünü Denizli Eski Milletvekili ve KOSGEB Eski Başkanı Hilmi Develi yaptı. Panelist olarak DenizBank
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü
Pervin Dinçer Altunhan, KOSGEB 1.
Hukuk Müşaviri Murat Durgan, TÜBİTAK (Teydeb-Makiteg) Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay, Kredi
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Garanti Fonu Şanlıurfa Şube Müdürü
Özgür Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Alican
Kahya ile Ajans Genel Sekreteri Yılmaz
Altındağ KOBİ’lere yönelik sunumlar
yaptılar.
KOBİ’lere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” Bilgilendirme Toplantısını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Şahin, Bölge ekonomisine değer katan KOBİ’lerin hep yanında olduğunu, KOBİ’lerin kuşkusuz bu
sorunların başında da sermaye yetersizliği . KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşması ekonominin gelişimine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Başkan
Şahin, Kobilerin ülkemiz ve Mardin ekonomisinin can damarı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonominin KOBİ’ler oluşturuyor. Bu durum, KOBİ’ler
ne kadar güçlü olursa ekonomi de o kadar güçlü olacaktır Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan KOBİ’lerimiz geliştikçe, büyüdükçe kalkınma da hız kazanacaktır" dedi.
Panelin sonunda katılımcıların konuyla ilgili merak ettikleri sorular cevaplandırıldıktan sonra program sona erdi.
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R

amazan ay›nda beslenmenin önemi
daha da art›yor. Bu ayda doğru beslenmezseniz sağl›ks›z bir şekilde kilo verebilirsiniz. Tam aksine özellikle iftarda aş›r›ya kaçarsan›z kilo alabilir hatta sağl›ğ›n›z› bozabilirsiniz. Kilo vermek
istiyorsan›z ramazan diyetiyle bu ay› f›rsata çevirebilirsiniz. Bu diyet ilk 3 gün
sizi biraz zorlayabilir ancak 30 gün boyunca uygularsan›z
ortalama 10 kilo verebileceğiniz bir diyettir. Üstelik tamamen yağ olarak verirsiniz yani su kaybetmezsiniz.
Hedefimiz: 21 günde 5 ile 10 kilo vermek
Günlük kalori değerimiz: 1200 Kcal
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MARDİN'DE GIDA ANALİZ VE TİCARET KAPASİTESİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJE LANSMANI YAPILDI
Dicle Kalkınma Ajansı proje
desteği kapsamında
geliştirilen Mardin Gıda
Analiz ve Ticaret
Kapasitesinin Geliştirilmesi
Projesinin tanıtım toplantısı
Dicle Kalkınma Ajansı
konferans salonunda
gerçekleştirildi.

Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin açılış konuşmasında, “Mardin Gıda Analiz ve
Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
Projesi, Mardin’de üretilen tarımsal
ürünlerin büyük çoğunluğu ihraç edilmesine karşı ilde gıda analizine yönelik
bir altyapı bulunmamaktadır. Ürünlerin
ihraç edilmesi sürecinde kontrol aşamalarında yaşanan sorunlar ve yeniden
analiz gerektiren durumlarda zaman
kayıpları yaşanmaktadır. Tarımsal üre-

icle Kalkınma Ajansı Konferans salonunda gerçekleştirilen
Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin tanıtım toplantısına Mardin Valisi
ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan
vekili Mustafa Yaman, Dicle Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin Ak Parti İl Başkanı Faruk
Kılıç, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, MardinŞırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikler Odası Başkanı Hamit Durgan ve Ticaret Borsamızın üyeleri katıldı.

D
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tim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlamalarında geleneksel buğday pazarı uygulaması ile ciddi gelir kayıpları yaşanmaktadır.
Bu konuda Dicle Kalkınma Ajansı ile
işbirliğine gidilerek Kızıltepe Ticaret
Borsası Yeni Hizmet Binası ile Modern
Ticaret Binası altyapısının kurulması ve
bu kapsamda kapasiteli bir Gıda Analiz
Laboratuvarı, Müzayede Salonu ve
Elektronik Satış Sistemi ile çiftçi eğiti-

mine yönelik eğitim salonu ve konferans salonu yapılması planlanmaktadır.
Bu proje ile çiftçi, tüccar ve sanayicilerin ürünlerini laboratuvar analizleriyle
kalitesi tespit edilerek, yüksek yazılım
ve donanım teknolojisine haiz müzayede salonunda objektif, açık ve güvenilir
bir şekilde değerlendirecek ve elektronik ticaret yoluyla, Lisanslı Depolara,
ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşımı
sağlanarak, Borsanın bir cazibe alanı
haline gelmesi sağlanacaktır. Bu sayede
ürünün gerçek değeri piyasaya yansıtılarak, bölgenin Tarım ve Ekonomik alanda kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır.
Kızıltepe İlçemiz İşlem Hacmi olarak
Türkiye Borsalar arasında Türkiye Sıralamasında ,12’nci sırada yer almaktadır.
Tarımsal faaliyet gösteren değerli üyelerimize “A” sınıf hizmeti sağlamaktayız.
Borsa meclisimiz ve çalışanlarımızla
üyelerimize hizmetkârlığımız devam
edecektir. “DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜNDÜR” ve “DAHA İYİ
BİR GELECEK, BİRLİKTE ÇALIŞARAK OLUR “sözleri ile Bu önemli
projenin İlimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mardin’imize ve
Bölgemize hayırlı Uğurlu olsun ”dedi.
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Karpuz
Yaz aylarının

Yağ ve
kolesterol
içermeyen
karpuz için
bir tek
dikkat
edilmesi
gereken
konu,
tüketim
miktarı ve
sıklığıdır.

Y

vazgeçilmezi

az mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden
biri olan karpuz A, B
ve C vitamini ile potasyum, kalsiyum ve
demir minerali içermektedir.% 93 oran›nda su içeren karpuz, böbrek ve mesane kumlar›n› dökmeye, kan› temizlemeye, hazm› kolaylaşt›rmaya ve bağ›rsaklar› çal›şt›rmaya yard›mc› olur. Bol miktarda likopen içermesi sayesinde kanserden koruyucu
etkisinin yan› s›ra vücuttaki baz› at›k maddelerin
idrarla d›şar› at›lmas›na, kalp fonksiyonlar›n›n ve
tansiyonun düzenlenmesine yard›mc› olmaktad›r.
Yenilebilen 100 gram› için 26 kkal enerji içerdiği
ve tüm meyveler aras›nda en düşük enerjiye sahip olduğu düşünülürse zay›flama diyetlerinde ve
şeker hastal›ğ›nda beslenme program›n›n d›ş›na
at›lmas› karpuza karş› bir haks›zl›k anlam›na
gelmektedir.

Kilo Vermeye
Yardımcı Olur
Karpuzda yağ yoktur, kalori
ise çok azd›r. Bu özellikle-

ri ile kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde muhakkak yer almal›d›r.

Böbrekleri Temizler
Karpuzda bulunan potasyum sayesinde böbreklerdeki tuz idrarla d›şar› at›larak bu organlar›m›z
temizlenir. Karpuz ayr›ca ürik asit miktar›n› azaltmakta faydal›d›r.

Tansiyonu Dengede Tutar
Arterleri ve damarlar› sertleşme sorunundan korur. Karpuz, antioksidan, potasyum ve magnezyumu bol ihtiva etmesi ile kan bas›nc›n› düzenler.
Yüksek antioksidan içeriği, yağs›z ve kolesterolsüz
özüyle kalp için eşi bulunmaz bir meyvedir.

Kan Şekerini Düzenler
Karpuzun yeterli miktarda aş›r›ya kaçmadan yenilmesi kandaki şeker oran›n› dengede tutar.Böylece diyabeti önler.

Cilt İçin Yararlıdır
Doğal tonik etkisiyle cildi nemlendirir, yaşlanmay› önler
ve akne tedavisinde başar›l›d›r.

KARPUZ
NASIL
TÜKETİLMELİ?

OLGUNLAŞMIŞ KARPUZ TAZE OLARAK
YENİR. KARPUZUN KELEKLERİNDEN İSE
TURŞU YAPILIR. BALA ZENCEFİL KATILIP
KARPUZLA YENİRSE BALGAMI SÖKER.
KARPUZDAN EN İYİ ŞEKİLDE
FAYDALANMAK İÇİN YEMEKLERDEN
ÖNCE VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA
KABUKLARININ İÇ KISMI İLE
BİRLİKTE YEMEK DAHA
FAYDALIDIR.
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BAŞKAN ŞAHİN’DEN ÇİFTÇİLERE
DESTEK ÖDEMESİ MÜJDESİ
önetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin 16 Ocak 2019
tarihinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğimizde düzenlenen
Tarım ve Orman Bakanımız Sn.Bekir
Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Sn.M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve
Oda/Borsa Başkanlarıyla Katılımları
ile IPARD Proje hazırlama Eğitimi
Protokol İmza Törenine katıldı.

Y

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet
Şahin Törende, Tarım ve Orman
Bakanımız Sn.Bekir Pakdemirli’ye
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve

Destekleme Modeline göre Kızıltepe
İlçemizde İkinci ürün olarak Ekilen
Mısır (Dane) damlama sulama şartı
getirildiğini, Sadece Damlama sulama
şartı ile Destekleme priminin verilmesi
üreticilerimizi mısır ekiminden
uzaklaştığını Her türlü sulama ile
yapılan mısıra (Dane) Destekleme
primi verilmesini gerektiğini Ticaret
Borsası İstatistik verileri ve Tarım
Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeline göre damlama sulama şartı
getirilmesinden dolayı üreticilerimiz,
ürettiği Dane Mısırı Müstahsil
alımların % 90 kayıt dışı satılması ile
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birlikte, Devletimizin ekonomi kaybına
sebebiyet verdiğini Devletimizin gelir
kaybını beraberinde getirdiği gibi sahte
faturaların da ortaya çıkması
önleyeceğini diyen başkan şahin GAP
Sulama Kanallarının Mezopotamya
Ovamıza kavuşana kadar, Destekleme
priminin verilmesi ile bu kayıplarda son
bulunacağını Mısır destekleme
miktarının artırılmasını talep etti.
Tarım ve Orman Bakanımız Sn.Bekir
Pakdemirli’ye Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Şahin’nin talebini
kabul ederek dikkate alıp, Türkiye
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
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Modeline göre Kızıltepe İlçemizde
İkinci ürün olarak Ekilen Mısıra
destekleme priminin verileceğine dair
gerekli çalışmaların başlatılması
talimatını verdi.
Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreci
geride bırakarak dengelenme ve istikrar
yolunda önemli bir mesafe aldığına
işaret eden Başkan Şahin Tarım ve
Orman Bakanımız Sn. Bekir
Pakdemirli’nin sorunumuzu dikkate
alması umut verici Bakanımıza teşekkür
eden Başkan üretimi ile ülkemiz daha
da kalkınarak büyümesinde emeği
geçen Değerli çiftçilerimize ve
Üyelerimize hayırlı olsun diyorum”
ifadelerini kullandı.

KOBİ DEĞER PAKETİNDEN
BAŞKAN ŞAHİN’DEN
AÇIKLAMA

Kızıltepe Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şahin, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak
tarafından açıklanan KOBİ
Destek Paketi ile ilgili bir
açıklamada bulundu.
aşkan Şahin “13 Bankanın
katılımlarıyla Kobi Kredi
paketinin; Kobilerin yaşadıkları
Ekonomik güçlüklerden kaynaklanan
sıkıntılarını aşmalarında etkili bir yol
olacağını belirti. Ülkemizin kalkınmışlığı
KOBİ’lerin sürdürebilirliği ve gücü ile
bağlantılı olduğunu kaybeden Şahin
yaklaşık 40 Bine yakın Kobilerin 1.54
Faiz oranı ile dağıtılacak 20 Milyar
meblağın önceliğinin ihracat ve üretim
yapan Kobilere tanınmasının Ülkemizin
ihracatını neredeyse tamamını imalat
sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Bu
uygulama ile teşvikin önemini daha da
artırmış olacağını söyledi.

B

Kobilerin ihtiyacı olan finansmana bu
maliyetle,6 Ay geri ödemesiz olması 2019
yılının Genel Ekonomi süresinde Ülke
Ekonomisinde pozitif bir süre olacaktır
”dedi. Üyelerimize tüm Kobilere hayırlı
olmasını diliyorum.
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Baharat
mucizesi
BAHARATLARIN SADECE
YEMEKLERE RENK VE
TAT KATTIKLARINI
DÜŞÜNÜRÜZ.
ASLINDA GİZLİ KALMIŞ
O KADAR ÇOK
FAYDALARI VAR Kİ
DUYDUĞUNUZDA
İNANAMAYACAKSINIZ.

H

angi baharat›n neye
yarad›ğ›n› bilmeniz
çok işinize yarayacak. Üstelik nas›l kullan›lacağ›n› bildiğinizde de yemeklerinize lezzet katarlar.
Baharatlar›n faydalar› nedir diye merak ediyorsan›z bu haber
size göre.

Yenibahar
Pimenta türü bir bitkinin meyveleri olgunlaşt›ktan sonra
kurutuluyor
Lezzeti: Karanfil, tarç›n ve
Hindistan cevizi kar›ş›m›
tatl› bir lezzeti var.
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Faydalar›: Yaşlanmayla ilgisi olduğu bilinen
glikozilasyonu önler.
Nas›l kullanmal›: Yağs›z k›yman›n içine kar›şt›rarak haz›rlayacağ›n hamburger ve
köftelere farkl› bir tat katabilirsin.

Anason tohumu
Maydanozgillerden bir bitkinin tohumu.
Orta Doğuda yetişir.
Lezzeti: Meyan kökü tad›
vard›r
Faydalar›: Sindirime yard›mc› olur ve kötü ağ›z kokusunun kökünü kaz›r.
Nas›l kullanmal›: Öğütülmüş
olan›n› çorba ya da güvecin içine serp, öğütülmemiş halini ise bir tavan›n içinde balla
›s›t›p yoğurdun üstüne koy.

Kakule
Hindistan kökenli tropikal bir bitkinin tohumlar›n›n çekilmiş
hali.
Lezzeti: Hafif tatl› ama bir yandan da limon ekşiliğinde bir aromas› var.
Faydalar›: ‹çeriğindeki sineol ast›m semptomlar›n› azalt›yor.
Nas›l kullanmal›: Soyduktan sonra öğüterek
meyve salatas›n›n üzerine ya da yulafa serperek kullanabilirsin.

Kırmızıbiber
Kurutulmuş biberin toz hali.
Lezzeti: Oldukça ac› ve
ateşli.
Faydalar›: Bileşenlerinden kapsaisin,
insulin duyarl›l›ğ›n›
artt›r›r. Bu da diyabet riskinin düşmesini sağlar.
Nas›l kullanmal›: Çikolatal› tariflere ekleyerek değişik lezzetler yakala.
Humus, pilav, sahanda yumurta ya da soya
fasulyesinin üzerine serp.

Tarçın
Hindistan ve Sri Lanka da bulunan bir ağac›n
iç kabuğundan elde edilir.
Lezzeti: Hafit tatl›.
Faydalar›: Tarç›nda
bulunan antioksidanlar kan şekerini
ve enerji seviyesini
dengede tutar.

Nas›l kullanmal›: K›zartt›ğ›n tam tah›ll› ekmeğin üzerine keten tohumu yağ› ve bal sürüp üzerine tarç›n serp.

Kişniş
Maydanozgiller ailesinden olan bir bitkinin kurutulmuş tohumlar›.
Lezzeti: Hafif limonumsu bir tada sahip.
Faydalar›: Uykusuzluk
ve iç s›k›nt›s›na iyi gelen sakinleştirici bir
etkiye sahip.
Nas›l kullanmal›: Güveçte tavuk yaparken tohumlar› yemeğin içine at. Çekilmiş halini meyveli tatl›lar üzerine ya da ac›l› Hint yemekleriyle
beraber kullan.

Kimyon
Maydanozgillerden olan bir bitkinin meyveleridir.
Lezzeti: Keskin bir koku
ve tad› var.
Faydalar›: Sindirimi
h›zland›rmak için kullan›l›yor Diğer tüm baharatlardan daha fazla demir içeriyor.
Nas›l kullanmal›: Kuzu etini pişirmeden önce kimyona bulayabilirsin. Ya da köklü sebzeleri haşlarken
suyun içine at.

Rezene tohumu
Akdeniz bölgesinde yetişen rezene bitkisinin
kurutulmuş tohumlar›.
Lezzeti: Meyan köküne
benzer bir tat.
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Faydalar›: Ağza at›ld›ğ›nda kötü nefesi geçirebiliyor. Çok yemek yediğinde çiğnersen şişkinlik hissini geçirir.
Nas›l kullanmal›: Zeytinyağ›, balzamik sirke,
bal ve hardalla beraber ç›rp›p salatan›n üzerine sos olarak dök.

Hardal
Turpgillerden bir bitkinin tohumlar›.
Lezzeti: Ac›
Faydalar›: Selenyum
bak›m›ndan zengin
olduğu için cilt kanserine karş› koruyucu etkisi bulunuyor.
Nas›l kullanmal›: Hardal tohumlar›n› patlay›ncaya kadar tavada ›s›t. Daha sonra pişirilmiş
k›rm›z› lâhana ya da köri soslu bir yemeğin
içine katabilirsin.

Köri
Zerdeçal, kimyon, k›rm›z› biber, tarç›n ve kişnişin kar›ş›m›ndan oluşan bir tur baharat.
Lezzeti: Tatl›yla ac› aras› her
lezzet tonunu bar›nd›r›yor.
Faydalar›: Antioksidan bileşenler sayesinde arterlerdeki yağ oluşumuna
engel olduğu için
kalp hastal›klar›yla savaşabilir.
Nas›l kullanmal›: Yumurtal› ya da ton bal›kl›
salataya farkl› bir lezzet katar. Midyeyi haşlarken Hindistan cevizi sütüne kar›şt›rarak da
kullan›labilir.
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KIZILTEPE TİCARET BORSASI,TOBB
TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI’NA KATILDI
Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun ev
sahipliğinde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili
Bakanların katılımıyla TOBB İkiz
Kuleler'de gerçekleştirildi.
Düzenlenen Ekonomi Şurası’nda
Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin, Meclis Başkanı
Nezir Yıldız ve Genel Sekreter
Abdulkadir Şahin katıldı.
OBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun ev
sahipliğindeki Türkiye
Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal

T

Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları,
Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile
çok sayıda iş insanının katılımıyla
TOBB İkiz Kuleler Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi. Şura’da iş
dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm
önerilerini birinci ağızdan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar
ile paylaşma imkânı buldu.

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
konuşmasında, 2003 yılında başlayan
Ekonomi Şuralarında, hep yanlarında
oldukları ve iş dünyasına destek
verdikleri için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ise, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen
Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı
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konuşmaya, toplantının hayırlara vesile
olmasını temenni ederek başladı.
Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın
yapıldığı salonda attığını belirten
Erdoğan, "Biz şimdiye kadar
ekonominin mimarisini hep buradaki
hazırun ile istişare içinde inşa ettik.
Hiçbir zaman 'biz yaptık oldu'
demedik. Yeri geldi kendi gönül
dünyamıza sığdırmakta zorlandığımız
adımları dahi buradaki istişareden
çıktığı için atmaktan çekinmedik.
'Önce millet, önce memleket' ifadesi
bizim için bir seçim sloganı değil, hayat
felsefemizin ta kendisidir." ifadelerini
kullandı.
Toplantıya katılanların aynı zamanda
şehirlerinin kanaat önderleri olduğuna
değinen Erdoğan, "Buradaki
kardeşlerimiz, piyasa dediğimiz
mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu
bakımdan sizlerin ülkemize,
şehirlerinize ve sektörlerinize dair
görüşleri bizim için daima yol gösterici
olmuştur." dedi.
Son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat birlikte
büyüttüklerini kaydeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam
etti:

"Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı
sizlerle birlikte dünyaya açtık.
Teknolojiyi, e-ticareti, yeni sektörleri
sizlerle birlikte ülkemizin gündemine
taşıdık. Gümrük kapılarının
yenilenmesinden lisanslı depoculuğa,
mesleki yeterlilikten finansmana
erişime kadar pek çok çalışmayı sizlerle
birlikte hayata geçirdik. İş yapılmasının
önündeki engelleri sizlerle birlikte
tespit edip kaldırdık. Yatırım ortamını
sizlerle birlikte iyileştirdik. Kısa çalışma
ödeneğini, Sosyal Güvenlik
Kurumunun prim borçlarının
vadelendirilmesini, asgari ücret
desteğini, lisanslı depoculuk desteğini,
KDV, ÖTV indirimlerini, kredi
yapılandırılmalarını, faiz indirimlerini,
KOBİ kredilerinin yaygınlaştırılmasını,
ihracat kapama sorunlarının çözümünü,
ticari araç kiralamalarıyla ilgili
düzenlemeleri ve diğer pek çok
uygulamayı sizlerle birlikte
gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos
ayında döviz kurunda başlayan faiz ve
enflasyona da sirayet ederek
ekonomimizi tehdit eden sıkıntıların
aşılması için gereken tedbirleri yine
sizlerin taleplerine göre uygulamaya
aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize de
yine sizlerle birlikte ulaşacağız."
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- "Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte
Türk ekonomisiyiz"
Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına iş dünyasıyla birlikte
yükselteceklerini belirten Erdoğan,
katılımcılara "Türkiye'yi orta-üst gelir
grubundan üst gelir grubuna sizlerle
birlikte taşıyacağız. Yeni nesillere, 2053
ve 2071 vizyonlarımızı sizlerle birlikte
emanet edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın
ki bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da ülkemizin menfaatlerinin
ilgilendiren her talebi dinleyeceğiz ve
gereğini yapacağız." diye hitap etti.
"Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte
Türk ekonomisiyiz." ifadesini kullanan
Erdoğan, "Ticarette de siyasette de
diğer alanlarda da başarının sırrı önce
inanmak, sonra harekete geçmek,
ardından da yılmadan mücadeleye
devam etmektir. İnancı ve mücadele
azmi olmayanlarla yürünebilecek hiçbir
yol yoktur. Bugüne kadar elde ettiğimiz
her başarının gerisinde milletimize ve
ülkemize olan inancımız yatıyor. Bu
inançla geçtiğimiz her mücadeleyi
Allah'ın izniyle zafere ulaştırdık."
değerlendirmesini yaptı.
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MARDİN ODALARI/BORSALARI ÜNİVERSİTE İLE “BÖLGESEL
KALKINMA” KONULU YAYINDA İŞBİRLİĞİ YAPTI
TOBB/TEPAV tarafından
yürütülen “81 İle 81
Akademik Danışman”
Projesi kapsamında,
Mardin’de ÜniversiteSektörler arası işbirliğinin
farklı bir örneği sergilendi.
Bu maksatla Mardin
İli/İlçeleri Odaları/Borsaları,
Mardin Artuklu Üniversitesi
(MAÜ) ile yayın konusunda
işbirliği gerçekleştirdi.

şbirliği çerçevesinde, “Bölgesel
Kalkınma Odaklı Üniversite
Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ)
Örneği” isimli eser, Kızıltepe Ticaret
Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi
Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası,
Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin
Ticaret ve Sanayi Odası’nın finansal
desteğiyle MAÜ Yayınları arasında
basıldı.

İ

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve
Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Behzat Ekinci tarafından
hazırlanan çalışma, bir eğitim kurumu
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olarak MAÜ’nün şehriyle ve bölgesiyle
kalkınma odaklı işbirliklerine dair
bilgiler içeriyor.
Eser, Ekinci’nin ağırlıklı olarak
MAÜ’yü temsilen Akademik
Danışmanlığını yaptığı TOBB/TEPAV
ve Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsaları ile
ve iktisadî nitelikli kuruluşlarla
gerçekleştirdiği faaliyetleri içermekle
beraber, MAÜ’nün birçok
akademisyeninin gerçekleştirdiği benzer
faaliyetler de ilave edilerek daha zengin
hâle getirilmiştir.
Dünya Bankası'nca yayımlanan bir
raporda (The Challenge of Establishing
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World Class Universities: Dünya
Çapında Üniversiteler Kurmanın
Zorluğu) yer alan “gelişmekte olan ülke
(GOÜ) üniversitelerinin, yüksek
meblağlı bütçe tahsisleriyle dünya
çapında üniversite olma hedefi yerine
kaynaklarını, bilgilerini ve birikimlerini
bulundukları bölgelerin kalkınmasına
sarf etmelerinin daha doğru olduğu”
şeklindeki tekliften hareketle
hazırlanan eser, her ülkedeki
üniversitelerin bölgesel kalkınmaya
katkı sağlamalarının; bulundukları
bölgelerde mevcut olan ziraat, sanayi ve
hizmet sektörleri ile kuracakları
bağlarla mümkün olacağı düşüncesine
odaklanıyor.
Eserde, eğitim kurumu olarak bir
üniversitenin; diğer Üniversiteler,
Odalar/Borsalar, Kamu Kurumları,
Kalkınma Kurumları, Sektörel
Kurumlar ve Meslekî Kuruluşlar ile ilgi
derecesine göre şu altı başlıkta
gerçekleştireceği faaliyetler ile Dünya

Bankası raporunun da işaret ettiği
‘bölgesel kalkınma odaklı kurum’ hâline
gelmesinin mümkün olduğuna işaret
ediliyor: 1) Eğitim ProgramlarıSunumlar; 2) Bilgi Destekleri; 3) Saha
Çalışmaları-Araştırmalar; 4)
İstatistikler-İktisadî Panoramalar; 5)
Projeler; 6) Sosyo-Kültürel Faaliyetler.
Bu açıdan bakıldığında eserde, Dünya
Bankası raporuna yapılan atıf
çerçevesinde, bir GOÜ Üniversitesi
olarak, hatta kuruluş itibariyle genç bir
üniversite olarak, dahası bir sosyal
bilimler üniversitesi şeklinde organize
edilen MAÜ’nün söz konusu faaliyetler
çerçevesinde beşerî kaynağını ve bilgi
birikimini bulunduğu şehrin ve
çevresinin kalkınmasına sarf etmeye
çalıştığı somut faaliyetler üzerinden
ortaya konuyor.
MAÜ özelinde hazırlanan bu eserde
Ekinci, birtakım eksikliklere rağmen,
altı başlıkta gerçekleştirilen faaliyetlerin

bir bütün olarak ‘model uygulama’
niteliği elde ettiğini ortaya koyuyor. Bu
çerçevede Ekinci, MAÜ tarafından
2014-2019 döneminde icra edilen
faaliyetlerin tamamının başka kurumlar
tarafından da uygulanabilme özelliğine
sahip olduğunu belirterek “her
üniversite, bu uygulamaları kendi
yapısına uygun şekilde dizayn ederek
hayata geçirebilir” dedi.
Eserin temel hazırlanma maksadını
“Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite
Modelini tanıtmak ve uygulama alanını
genişleterek ilgi duyan kesimler ve
kurumlar tarafından da hayata
geçirilebilmesini sağlayabilmek”
şeklinde özetleyen Ekinci, nihaî
maksadın ise “modelin farklı
versiyonlarla uygulanması suretiyle
kişilerin/kurumların bölgesel
kalkınmaya katkı seviyesini
yükseltebilmek” olduğunu sözlerine
ilave etti.

BAŞKAN ŞAHİN, TOBB YÜKSEK DİSİPLİN
KURULU TOPLANTISINA KATILDI
OBB-Yüksek Disiplin Kurulu
üyesi olan Yönetim Kurulu
Başkanımız Mehmet Şahin,
21.02.2019 (Bugün) , Türkiye Odalar

T

ve Borsalar Birliğimizde düzenlenen
Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına
katıldı. TOBB Yüksek Disiplin
Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç,
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Raportör Ersin Kaşka ile Üyeler
Ahmet Emin Makasçı, Feridun
Torunoğlu ve Ömer Gökhan
Tuncer’in katılımıyla gerçekleşti.
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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 TOBB’DA TANITILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet Şahin 25 Şubat
2019 tarihinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
evsahipliğinde düzenlenen,
İstihdam Seferberliği
toplantıya katıldı.
Toplantıya, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk,
Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak ve Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’un katılımıyla
gerçekleşti.
OBB Başkanımız Rifat
Hisarcıklıoğlu, toplantının
açılışında yaptığı
konuşmada, istihdam
seferberliği başlatılması konusuna
Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir
araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki
bakanın olumlu yaklaşımlarıyla
teşviklerin tasarlandığını söyledi.

T

Kanun tasarısının torba kanuna
eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek
Resmi Gazete'de yayımlandığını
anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş
dünyası için böyle bir hızlı hareket eden
bakanlarımıza huzurunuzda teşekkür
ediyorum. İşte burada sizlerle birlikte
2019 İstihdam Seferberliğini
başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın
istihdam seferberliği çağrısına yönelik
ilk adımı atıyor, kampanyayı
başlatıyoruz. Sloganımız ‘Burası
Türkiye Burada İş Var’. TOBB, sektör
meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak
bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en
yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş
katılımın sağlanması için çalışacağız.
Buradan tüm iş dünyamıza ve
işverenlere de çağrıda bulunuyorum,

Türkiye'nin gücüne ve geleceğine
güvenin. İstihdam kampanyasına
katılın, bu tarihi desteklerden
faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı
işe alarak hem işinizi geliştirin hem
ekonominin büyümesine katkınız olsun,
hem de Türkiye geleceğine yatırım
yaparak kazanan siz olun" dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda bereketi
ve umudu hiç kaybetmedik.
Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut
dolu bir güne merhaba demek için,
Burada iş var, Burada aş var, Burada
gelecek var diyoruz” şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da
konuşmasında, ülke ekonomisinin son
16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi
gösterdiğini ancak bunun geçen beş
yılında ciddi risklere maruz kaldığını
belirtti.
Gezi olayları, terör saldırıları, 15
Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok
badirenin güçlenerek geride
bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018
yaz aylarından itibaren, dolar üzerinden
kurulan ekonomik spekülasyonların da
başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini
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söyledi.
Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10
ekonomisi arasında yer alması için
kalkınmaya dair projelerin ve
hamlelerin hız kesmeden
sürdürüleceğini ifade etti.
Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat
büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte
uygulamaya konulan reformlarla, "İş
Yapma Kolaylığı" bakımından,
Türkiye'nin dünyada 43. sıraya kadar
yükseldiğini aktardı.
Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan
sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9
milyona, aktif sigortalı sayımız 12
milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı
dönemde, aktif iş gücü
programlarımızdan yararlanıcı sayısı ise
yaklaşık 3,1 milyona ulaştı." diye
konuştu.
Birinci 100 günlük icraatlarının
başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 günlük
icraatların süratle tamamlanmak üzere
olduğunu vurgulayan Selçuk, bu
kapsamda kolay işverenlik
uygulamasının genişletilmesi, aktif iş
gücü programlarının yaygınlaştırılması
ve yabancı çalışma iznine yurt dışından
başvurunun kolaylaştırılması gibi
hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

HABER ][
Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha
vermek isterim. 100 Günlük Eylem
Planı'nda olan, 'teşvikten kazancım ne
kadar' uygulamasıyla da işverenlerimiz
sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne
kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine
ulaşacaklar inşallah." ifadesini kullandı.

etkilerini azaltmak için atılacak
adımları görüştüklerini, çeşitli paketler
açıkladıklarını hatırlattı.
Bugün kamu-özel sektör arasında
oluşturdukları güçlü koordinasyon ve
sinerjinin meyvelerini almak için bir
araya geldiklerini ifade eden Albayrak,
"Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın
da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği
gibi 2019 yılında 2,5 milyon yeni
istihdamı hayata geçireceğiz." ifadesini
kullandı.

Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel
atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle
paylaşmak istiyorum. İşverenlerimizin
nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her
ilave istihdam için 3 ay boyunca prim
ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet
olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda
da prim ve vergileri ödemeye devam
edeceğiz." dedi.
Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe
alınan her bir sigortalının, asgari ücret
düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12
ay boyunca karşılandığını hatırlatan
Selçuk, 2016'da başlatılan asgari ücret
desteğine bu yıl da devam edildiğini
bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak
uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12
aya çıkarıldığını ifade etti.
Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan
iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında
çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari
ücret desteği verildiğini belirtti.
Tüm teşviklerden yararlanan işletme ve
çalışan sayısının gün geçtikçe daha da
artığına işaret eden Selçuk, "Bakanlık
olarak geçen hafta açıkladığımız

teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek
uygulamamızla 1,7 milyona yakın
işverenimize, 11 milyondan fazla
sigortalımıza halihazırda destek
vermekteyiz." diye konuştu.
Selçuk, prim teşviklerinin hayata
geçirildiği 2004 yılından bu yana
işverenlere 150 milyar liraya yakın
destek sağlandığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak ise birçok platformda ülkenin
içinden geçtiği ekonomik sürecin
KOBİ'lere, sanayicilere ve esnafa olan
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Albayrak, bugün istihdam alanında bir
devrim yaşandığını belirterek, "Bugün
Türkiye'ye karşı oynanan oyunlara,
ekonomide çizilmek istenen senaryolara
karşı durulan güçlü bir yumruğun,
dayanışmanın, bir olmanın, milletçe
güçlü olmanın dosta düşmana ispat
edildiği bir gündür." diye konuştu.
Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile
hedef ve stratejileri belirlediklerine
dikkati çeken Albayrak, AK Parti
hükümetleri döneminde istihdamı
artırmaya yönelik politikaların hep
öncelikleri arasında yer aldığını
kaydetti.
Albayrak, bu amaç doğrultusunda
2009'dan bu yana yaklaşık 10
milyonluk yeni istihdam
oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018'de
açıkladıkları mevcut istihdam
teşviklerine yenilerini eklediklerini
hatırlattı.
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Bakan Albayrak, sigorta prim teşviğinin
devam ettiğine işaret ederek, "Geçen
cuma günü Mecliste kabul edilen
kanunla yeni bir destek daha açıkladık.
Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 Nisan
2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay
süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği
hükümetimiz tarafından karşılanacak."
ifadesini kullandı.
Finansmana erişim noktasında da
önemli paketler açıkladıklarını
hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla
KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık bir
kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu
paket ile birlikte reel sektörün likidite
ihtiyacına ciddi anlamda bir destek
oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün
itibarıyla 67 bin 438 KOBİ'mize 20,3
milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir
paket geliyor. Bu hafta onu anons
edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de
Halkbank aracılığıyla açıkladığımız
yılın 3 ayındaki 10 milyar liralık

pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66
bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon
liralık tutara ulaşmış bulunuyoruz.
Şubat sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı
geçerek belki de martın ortasına doğru
10 milyar liralık kredi paketini
esnafımıza kullandırmış olacağız."
Albayrak, üreticilerin modern seracılığa
dönüşü ve yatırımları ile ilgili de çok
önemli bir finansman paketi
açıkladıklarını, KDV iadeleri ile ilgili
önemli adımlar attıklarını anımsattı.

İŞKUR İŞVERENLERLE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
teşvikler uygulanıyor. Ben umut
ediyorum ki işverenlerimiz daha çok
kişi istihdam eder. Daha çok kişi par
kazandığı için daha çok para harcar
bunun için üretilen mallar da satılmış
olur. Böylece ekonominin çarkları daha
güzel döner. Toplumumuz daha çok
müreffeh olur.” diye konuştu.

umhurbaşkanlığı tarafından
hayata geçirilen 2019 yılı
‘İstihdam Seferberliği’
kapsamında Cumhurbaşkanlığı
tarafından hayata geçirilen 2019 yılı
‘İstihdam Seferberliği’ kapsamında,
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
toplantı salonunda İşverenlere
İstihdam seferberliği adı altında ‘Burası
Mardin Burada İş Var’ bilgilendirme
toplantısı yapıldı.

C

Toplantıya Kızıltepe Kaymakamı ve
Belediye Başkan vekili Mehmet Yüzer,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mahmut Dündar, Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Şahin, Şoförler Odası

Başkanı Bedran Şahin, Organize
Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Nasır
Duyan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birliği Başkanı İsa Tunç, Ziraat Odası
Başkanı Bedirhan Dinler, İş-Kur
Mardin Müdür Yardımcısı Abdürrahim
Yalçın katıldı.
Kaymakam Mehmet Yüzer,
“Ekonominin çarklarının dönmesi için
istihdamın yüksek olması gerekiyor.
İnsanlar para kazanabilecek ki harcama
yapsın. Harcama yapıldığı zaman
ticaretin çarkları da dönecek. O yüzden
devletimiz ve hükümetimiz birkaç yıldır
istihdam seferberliği üzerinde duruyor.
Yeni istihdam edecek işverenlerimize
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Başkan Şahin , “ 25 Şubat 2019
tarihinde TOBB Başkanımızın ev
sahipliğinde Hazine ve Maliye
Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa
Başkanlarımızın ve TOBB Sektör
Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla
“Burası Türkiye Burada İş Var”
sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019
kampanyası başlatıldı.
İşverenler için kaçırılmayacak tarihi
fırsatları içeren yeni istihdam
seferberliğinin geçtiğimiz ay başladığını
anımsatan Akıncı, “Bu konuda
üyelerimize yönelik bilgilendirme
toplantıları ile firma ziyaretleri
gerçekleştirmekteyiz. Amacımız
üyelerimizin yeni teşvik paketi
hakkında en iyi şekilde bilgilenmelerini
sağlamak ve bu tarihi fırsattan
faydalanmalarına yardımcı olmak” dedi.
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KIZILTEPE TİCARET BORSASI, IPARD PROJE
HAZIRLAMA EĞİTİMLERİNE KATILDI
ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimiz (TOBB) ile Tarım ve
Orman Bakanlığı arasında
imzalanan Protokol kapsamında
IPARD proje hazırlama eğitimlerine,
Genel Sekreter Abdulkadir Şahin ve
Genel sekreter Yardımcısı Metin Sert
katıldı.

T

Eğitimin açılış konuşmasını TOBB
Başkan Danışmanı Yiğit Ateş ile Tarım
ve Orman Bakanlığı’ndan Eğitim
Sorumlusu Mahmut Göktaş yaptı.
Eğitimin açılışına ayrıca Tarım ve

Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu’ndan Proje Hizmetleri Genel
Koordinatörü Şerife Kontoğlu ve Proje
Yönetimi Koordinatörü Mecit Ender
Kaya katıldı. 4-8 Şubat tarihleri
arasında devam edecek olan eğitimlere,
IPARD desteklerinden faydalanabilen
42 ildeki 77 Ticaret Borsası ile Ticaret
Borsası bulunmayan illerdeki 8 Ticaret
Odasının personelleri katılıyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu’nun uzmanları
tarafından IPARD Programı,
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Desteklenen Sektörler, Online Başvuru
Sistemi, Başvuru Paketi Hazırlama, İş
Planı, Teknik Projeler, Ödeme Talep
Paketi ve IPARD hakkındaki çeşitli
konularda eğitimler veriliyor.
Eğitimlerin ardından TOBB Mesleki
Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi
(MEYBEM) tarafından yapılacak sınav
ile başarılı olan kişiler mesleki yeterlilik
kapsamında belgelerini alabilecekler.
Bu sayede yatırımcılar, projelerini ilgili
ticaret borsalarının ve odalarının
vereceği hizmet ile ücretsiz
hazırlatabilme imkanı bulacaklar.
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BORSAMIZ,LİSANSLI DEPOCULUK VE YETKİLİ
SINIFLANDIRMA EĞİTİMİ DÜZENLEDİ
ızıltepe Ticaret Borsası
tarafından Dicle Kalkınma
Ajansına sunulan “Lisanslı
Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırma
Eğitimi” Projesi Teknik Destek
Programı kapsamında Personel,
Üyelerine ve Çiftçilerine Yönelik 0405-06 Mart 2019 tarihler arasında
Lisanslı Depoculuk ve Yetkili
Sınıflandırma Eğitimi verildi.

K

Uludoğan tarafından Hububat, Bakliyat
ve Yağlı tohumlar Lisanslı Depo
Yönetmeliği", "Pamuk Lisanslı Depo
Yönetmeliği", "Yetkili Sınıflandırıcıların
Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi
Hakkında Yönetmelik", "Elektronik
Ürün Senedi Yönetmeliği" konularında
bir toplantı düzenlediklerini. Bölgemiz

Eğitimi değerlendiren, Yönetim kurulu
başkanımız Mehmet Şahin, Bugün
ülkemizin tarımı için çok önemli olan
lisanslı depoculuk sistemini
bölgemizdeki üretici ve tüccarlarımıza
anlatmak üzere burada olduğunu
“Kızıltepe Ticaret Borsası tarafından
Dicle Kalkınma Ajansına sunulan
Lisanslı Depoculuk ve Yetkili
Sınıflandırma Eğitimi” Projesi Teknik
Destek Programı kapsamında Personel,
Üyelerine ve Çiftçilerine Yönelik 3
Günlük, Lisanslı Depoculuk ve Yetkili
Sınıflandırma ilgili teknik bilgiler
vermek üzere Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği TOBB'da görevli
Borsalar Müdürümüz Sayın Muhibbet
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ve İlimiz için büyük önem arz bu
önemli projeleri bölgemize
kazandırmak için gerekli çalışmalarımız
devam edileceğini, Değerli Projelere
destek veren Yerel kalkınamaya yönelik
aktif yol gösteren Dicle Kalkınma
ajanslarına ilgilerinden dolayı teşekkür
ederim” dedi.
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TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI AKSU,
MARDİN SANAYİCİLERLE BULUŞTU
arım ve Orman Bakan
Yardımcısı Mustafa Aksu
,Mardin organize Sanayi
Bölgesinde bulunan Sanayicilerle bir
araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

T

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Mustafa Aksu, Mardin Milletvekili
Cengiz Demirkaya, Mardin
Milletvekili Şeyhmus Dinçer ,Mardin
Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç,
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet
Şahin ve Mardin organize Sanayi
Bölgesinde bulunan Sanayici iş
adamları katıldı.

mutlaka sorunların çözümünün
takipçisi olacağını belirtti.
Başkan şahin, Mardin Sanayicilerimizin
yaşadığı sorunları ilk ağızdan yetkililere
iletilme fırsatının bulunduğu toplantıda,
Borsa Başkanımız Mehmet Şahin söz
alarak şu sorunlara dikkat çekti:
hükûmet ve Bakanlık yetkilileriyle
yaptıkları görüşmeler neticesinde

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Mustafa Aksu, sanayiciler ile istişare ve
değerlendirme toplantısında,
Ekonomide yaşanan dalgalanmaların
etkisinin çok yakında giderileceğini
söyledi. Ekonomide yaşanan sıkıntıları
düzeltmeye yönelik çalışmaların devam
ettiğini vurgulayan ve asıl amaçlarının
sorunları sanayicilerle bire bir çözmek
olduğunu belirten Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu,
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bugüne dek birçok sorununun
çözümünü sağladıklarını dile getiren
Başkan Şahin, devam eden sorunları da
aynı sorumluluk duygusu ve mücadele
azmiyle çözmek için gayret ettiklerini
ifade etti.
Sayın Bakan Yardımcısına, Ticaret
Bakanlığının son yayınlanan tebliğde
Un ihracatındın sadece ithal Buğday
kapsamında Un ihracatının uygulamaya
konulması un sektöründeki yaşanılan
sorunları ve Türkiye Tarım Havzaları
Üretim ve Destekleme Modeline göre
Kızıltepe İlçemizde İkinci ürün olarak
Ekilen Mısır (Dane) damlama sulama
şartı getirilmesiyle çiftçilerimize
Destekleme priminin verilmemesi,
GAP sulama Kanalların biran evvel
Mezopotamya topraklarına
kavuşturulması ve Çiftçilerimize
Tarımsal Sulamada Yüksek fatura
ödemeleri ilgili, Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya
detaylı rapor sundu.
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KIZILTEPE TİCARET BORSASINDAN İSTİHDAM
SEFERBERLİĞİNE TAM DESTEK
2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve
vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi
devletimiz karşılamış olacak. İşveren
cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz
kardeşimizi işe almış olacak.
Devamındaki 9 ay boyunca da
devletimiz sigorta primlerini ve
vergileri ödemeye devam edecek. Yani
aylık 1.113 TL’yi devletimiz
karşılayacak. Biz işverenler olarak
sadece çalıştırdığımız kardeşimize
ücretini ödeyeceğiz.
İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise
9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak.
Yine imalat sanayi ve bilişim
sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve
vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.
Buradan iş dünyasına çağrıda
bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten
yararlanın. Böyle bir teşviki hayata
geçirdiği için hükümetimize çok
teşekkür ediyoruz.
ızıltepe Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şahin, “Burası Türkiye
Burada İş Var” sloganıyla İstihdam
Seferberliği 2019 kampanyası
başlatıldığını söyledi.

K

Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,
İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında
açıklamalarda bulundu.
Başkan Şahin,
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu
çağrısının ardından Hazine ve Maliye
Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız ve TOBB
Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir
şekilde çalışarak istihdam teşviklerini
hazırladılar. Bunlara yönelik yasal
düzenleme de hızla Meclisten geçti ve
Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB
Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine
ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve
Borsa Başkanlarımızın ve TOBB
Sektör Meclisi Başkanlarımızın
katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş
Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği
2019 kampanyası başlatıldı.
İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında
iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı
teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu
tarihi destekler şeklinde.
Ben size bunlardan özellikle çok önemli
gördüğüm ikisinden bahsedeceğim.
Birincisi; nisan ayı sonuna kadar
sağlayacağınız her ilave istihdamın tam
3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini
ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay
boyunca işverenin maliyeti sıfır.
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İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde
sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok
önemli bir destek getirildi. Böylece
Devletimiz sıkıntılı günümüzde de
yanımızda olduğunu bir kez daha
gösteriyor.
Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı
yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da
azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay
boyunca Kısa Çalışma Ödeneği
kapsamında İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan ödeniyor.
Yani burada devletimiz işverene diyor
ki, düzenini bozma, istihdamı koru.
Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara
istihdamseferberligi.org adresinden
ulaşabilmek mümkün.
Aklınıza takılan bir konu olursa,
Kızıltepe Ticaret Borsası ulaşmanız
mümkün.
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Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri
ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve
şirketlerin insan kaynakları
yöneticilerine de büyük görevler
düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi
anlaşılması ve uygulanması konusunda
onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.
Önümüzdeki süreçte de Valimiz,
Kaymakamlarımız, Belediye
Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığımızın yerel
teşkilatları ve iş dünyası
kuruluşlarımızın başkanlarının
katılımıyla üyelerimize yönelik olarak
istihdam teşvikleri bilgilendirme
toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

Bakın 2017’deki istihdam
seferberliğinde kamu-özel sektör olarak
el ele verdik ve 1,5 milyon ilave
istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el
ele verdimi yapılmayacak şey yoktur.

Sizler vasıtasıyla ülke çapında her
işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin
gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam
Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi
istihdam teşviklerinden faydalanın. En
az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak,
hem işinizi geliştirin, hem ekonominin
büyümesine katkınız olsun, hem de
Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak,
kazanan siz olun.

Buradan tüm iş dünyamıza ve
işverenlere de çağrıda bulunuyorum.

Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye
yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam

İlimizde her ay en çok ilave istihdam
sağlayan üyelerimizi kutlayacağız.

sağlayanlar oldu. Yarının en çok
kazananları da, bugün Türkiye’ye
yatırım yapanlar, insanımıza istihdam
sağlayanlar olacak.
Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç
kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.
Bereketli ve umut dolu bir güne
merhaba demek için, Burada iş var,
Burada aş var, Burada gelecek var
diyoruz.” dedi.

TOBB-KIZILTEPE TİCARET BORSASI İYİ
UYGULAMALAR İÇİN BULUŞTU
OBB Borsalar
Müdürümüz Sayın
Muhibbet Uludoğan
ve Yazılım Uzmanı Fikret
Erden Ticaret Borsamı
ziyaret etti.

T

Proje ve çalışmalar
noktasında fikir alışverişinde
bulunuldu. Görüşmede
Yürütülen projeler hakkında
değerlendirmeler yapıldı ve
çeşitli alanlarda ortak
çalışmalar yapılması
konusunda görüş birliği
vurgulandı.
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MARDİN ODALARI/BORSALARI MÜŞTEREK
TOPLANTISINDA İSTİHDAM VE BÖLGESEL
KALKINMA PROJELERİ ELE ALINDI
Mardin’de tüm
Odaların/Borsaların katılımıyla
düzenlenen ve bölgesel
kalkınma faaliyetlerine katkı
amacının güdüldüğü
müşterek toplantıların 14.’sü
gerçekleştirildi. Toplantı,
Kızıltepe Ticaret Borsası ev
sahipliğinde yapıldı.
9 Mart 2019’da düzenlenen
toplantının katılımcıları şöyleydi:
Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı
Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi

1

Odası (KTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Dündar, Genel
Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve
Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın;
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası
(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri
Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası
(NTB) Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Aktaş, Genel Sekreteri
Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon
Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin
Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum
Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir
Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin
İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik
Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
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Mehmet Behzat Ekinci.
Toplantının gündem maddeleri
şöyleydi: Mardin
Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama
Örnekleri; Medyada Görünürlük;
MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalışması:
OSB ve civarı firmalarla “İçsel/Dışsal
Ekonomiler” üzerine araştırma; TOBB
X.Türkiye Ekonomi Şurası (Ticaret ve
Sanayi Şurası) değerlendirmesi;
İstihdam Seferberliği 2019; Yaz dönemi
Araştırma-İnceleme Programına
katılım; MAÜ-Oda/Borsa İşbirliği:
Lisansüstü Program Tezleri; MAÜOda/Borsa Ortak Yayını: Bölgesel
Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli;
Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği;
Akademik Danışmanlık Dönem
Faaliyetleri ve Aksiyon Planı.
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Mardin Odaları/Borsaları, dönem
içinde gerçekleştirdikleri iyi uygulama
örnekleri hakkında bilgiler verdiler.
Odalar/Borsalar itibariyle sunumu
yapılan uygulamaların/projelerin bir
kısmı şöyle:
• KTB: Derik Halhali Zeytinyağı
Coğrafî İşaret Projesi; Kızıltepe
Kırmızı Mercimeği Coğrafî İşaret
Projesi, Lisanslı Depoculuk ve Yetkili
Sınıflandırma Eğitim programının
düzenlenmesi, Yunanistan ve İtalya
Ticaret Odaları ile Kapasite
Geliştirme Projeleri, Coğrafî İşaretli
Mardin Bulguru Yeni Pazarlara
Açılıyor adlı projenin hazırlanması.
• KTSO: Kızıltepe Bulgur Üretim
Sektörünün Uluslararası Rekabet
Gücünün Artırılmasına yönelik proje
(Ur-Ge) hazırlanması.
• MTSO: AB, TOBB ve ilgili
kurumların işbirliğiyle Suriyelilerin
Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında
“Meslek Edindirme Projesi: Mahir
Eller Programı”.
• NTB: Nusaybin'de Hububat Ticaret
Merkezi yapımı için arsa alım
çalışmaları, Turizm potansiyelini
artırmak için TÜRSAB Yönetimini
Nusaybin'e davet edilmesi ve tur

seyahatlerine bu destinasyonun da
dahil edilmesi faaliyetleri, SGK ile
işbirliği yapılarak üyelere ve Mali
Müşavirlere yönelik istihdam
seferberliği bilgilendirme toplantısı
düzenlenmesi, Canlı Hayvan Pazarı
için ilgili kurumlarla görüşmelerin
gerçekleştirilmesi
• NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent
kurulmasına yönelik proje hazırlığı ve
Kalkınma Ajansına (DİKA)
sunulması.
Mardin Artuklu Üniversitesi ile
gerçekleştirilen işbirlikleri toplantıda
özel olarak ele alındı ve yeni
dönemde bunların artırılması hususu
müzakere edildi. Bu kapsamda
müzakere edilen konular şöyle:
• “OSB ve civarı firmalarla
“İçsel/Dışsal Ekonomiler” üzerine
yapılan saha çalısması ele alındı ve
devamına karar verildi.
• Yaz dönemi Araştırma-İnceleme
Programının sürdürülmesi
kararlaştırıldı.
• MAÜ-Oda/Borsa Ortak Yayını olan
“Bölgesel Kalkınma Odaklı
Üniversite Modeli; Mardin Artuklu
(MAÜ) Örneği” isimli yayının yeni
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dönemlerde de farklı versiyonlarıyla
tekrarlanmasına karar verildi.
• MAÜ lisansüstü beşerî kaynağından
faydalanılarak, üyelere yönelik
araştırmalar ve raporlar
hazırlanmasına karar verildi.
Özellikle lisansüstü tezlerde bölgesel
kalkınma hedefinin öncelenmesi
durumunda, bu tür çalışmalara
Odalar/Borsalar tarafından
doğrudan/dolaylı destek sağlanması
konusunda mutabakat sağlandı.
“İstihdam Seferberliği 2019”
toplantının ana gündem maddelerinden
bir diğeriydi. Bu çerçevede, Mardin
İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Türkiye’de
2,500,000 yeni iş imkânının
sağlanmasına yönelik bu kampanyaya
Mardin olarak destek verdiklerini
yinelediler ve bu süreçte gerçekleştirilen
faaliyetlerini artan seviyede
sürdüreceklerini beyan ettiler.
XV.Müşterek Toplantının, 2019
Temmuz’unda Nusaybin Ticaret
Borsası ev sahipliğinde yapılması
kararlaştırıldı.
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BAŞKAN ŞAHİN’DEN,
SEÇİM AÇIKLAMASI
“HEDEF EKONOMİK
İSTİKRAR VE
KALKINMA”

Devletimizin kalkınması, büyümesi,
milletimizin daha müreffeh bir yaşam
sürmesi için gayretle özveriyle hep birlikte çalışmalıyız. Birlikte inşallah daha
güzel hizmetler yapacağız ve şehrimizi
ve ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Ge-

nel seçim artık geride kalmıştır. Seçim
sonuçlarının ülkemize ve milletimize
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçimlerde göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize
ve muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, yerel seçim sonuçlarının
Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

K

Başkan Şahin, Önümüzde seçimsiz geçireceğimiz ve çok iyi değerlendirmemiz gereken 4,5 yıllık bir fırsat zamanı
var. 4,5 yıla yakın bir süre ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel
sektörde işlere daha iyi odaklanılarak
verim artıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır. Artık
tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime, ihracatla Ülkemize katkı vermeye
devam edelim. Ülkemizin en önemli
sorunlarından biri işsizliktir. İşsizliği
azaltmak ve ortadan kaldırmak, verimli
istihdamı geliştirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN, ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANI
TUTAŞI’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
ızıltepe Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Şahin, 31 Mart 2019
Yerel Seçimleri ardından mazbatasını
alarak görevine başlayan Artuklu
Belediye Başkanı Abdulkadir
Tutaşi’yi makamında ziyaret etti.

K

Mardin/Artuklu ilçe halkın
teveccühüyle belediye başkanlığı
görevine seçilen Abdulkadir Tutaşi’yi

kutlayan, yerel seçim sonuçlarının
hayırlı, uğurlu olması temennisinde
bulundu.
Artuklu Belediye Başkanlığı’na
seçilen Abdulkadir Tutaşi ziyaretin
kendisini mutlu ettiğini söyledi. Tüm
kamu kurum ve kuruluşlarıyla
işbirliği ve dayanışma halinde
olacaklarını vurguladı.

BAŞKAN ŞAHİN, MARDİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ
MENDUH DİNLER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
ızıltepe Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanımız
Mehmet ŞAHİN, Mardin İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yeni
atanan, Menduh DİNLER’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Başkan
Şahin, yeni görevinde başarılar diledi.

K

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Müdür Menduh DİNLER,
Borsa Başkanı Mehmet ŞAHİN’e
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini
etti.

Yoğurt
besin

Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor

Yoğurt zengin besin içeriği dolay›s›yla bağ›ş›kl›k sisteminin güçlenmesine yard›mc›
olur. Bu özelliği nedeniyle vücudumuzu kanserden, mide ve bağ›rsak hastal›klar›ndan,
mide, kolon ve ince bağ›rsak kanserlerine kadar birçok hastal›ktan korunmas›nda yard›mc› olur.

Yoğurt Mikropları Öldürüyor
Yoğurt kolesterol emilimini azalt›r, probiyotik
aktiviteye sahiptir ve çocuklar›n bulaş›c›

karaciğer iltihab› (hepatit) hastal›klar›n›n
tedavilerine yard›mc› olarak kullan›l›r.

Yoğurt Sindirimi Kolaylaştırır
Sütte bulunan laktoz, yoğurtta laktik asite
dönüştüğünden, yoğurdun sindirimi daha kolay olmakta ve gerekli besinler yoğurttan
sağlanabilmektedir. Stres, alkol, kolal› ve karbonatl› içeceklerle zarar gören sindirim sistemini korur.Tüberküloz hastal›ğ›na karş› doğal bir antibiyotik etkisi gösterir.
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Yapılan araştırmalarda,

YOĞURDUN İNSAN
SAĞLIĞI AÇISINDAN

çeşitli faydaları bulunduğu
belirlendi. Araştırmalar
arasında yer alan ve 14 yıl
süren ''Framingham Kalp
Sağlığı Çalışması''nda
yoğurt tüketimi ve
hipertansiyon açısından da
yeni sonuçlar elde edildi.
Yoğurt Güzelleştiriyor
Güzellik için de çok önemli bir besin kaynağ› olan yoğurdun cilde müthiş bir parlakl›k kazand›rd›ğ› da unutulmamas› gereken bir
gerçektir Yoğurdun faydalar› saymakla bitmez.
Yoğurt, doğal bir nefes kokusu ve diş taş› önleyicisidir. Ayr›ca yağ yak›m›na yard›mc›
olmas› özelliğiyle kilo vermek ve özellikle kar›n bölgesindeki fazla kilolardan kurtulmak
isteyenler için de ideal bir besindir.

