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Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve belirtilen olumsuzlukların 
ortadan kaldırılabilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
Lisanslı Depoculuk sistemi önemli bir çözüm olarak karşımıza 
çıkıyoruz. Lisanslı Depoculuk ile ilgili çalışmalarımızı son derece 

hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Böylesine 
büyük bir hizmeti Batman’a en kısa sürede 
kazandırmak için son derece titiz bir şekilde 
gerekli görüşmeler yapılmaktadır. 

Bunun yanında bölgemiz ve ilimiz için son 
derece önemli bir yere sahip olan mercimeğin 
hem üretiminin hem de veriminin son yıllarda 
düşüş olduğunu gözlemledik. Mercimek üre-
timinin ve veriminin artırılması için çalışma-
lar yapmaya başladık. Yapılan çalışmalarımız 
neticesinde mercimek üretiminin azalmasının 
en önemli sebeplerinden birinin fiyatının ge-
rekli seviyede olmadığından kaynaklandığı 
görülmüştür. Buna çözüm olarak Ekonomi 
Bakanlığı ile “Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirmesi Projesi” kapsamında bir proje 
hazırladık.

 Ayrıca bu projenin Batman ilinde ilk defa uygulanacak ol-
ması gurur vericidir. Bu proje ile oluşturacağımız bir küme ile 
bölgemizde mercimek ticareti yapan firmaların ihracat yapma 
kapasiteleri geliştirilerek bölgemizdeki kaliteli mercimeği en 
yüksek fiyata satmaları sağlanarak mercimek üretiminin artırıl-
masını amaçlıyoruz.

2017 yılı içerisinde Batman’da ilk defa gerçekleştirdiğimiz 
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına gerçekleşen yüksek 
katılım bizi son derece memnun etmiştir. Bölgemizin böyle 
önemli organizasyonlara ne derece ihtiyacı olduğunu bize bir 
kere daha göstermiştir. 

Bölgemizin ve İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda rasyonel 
hareket ederek yenilikleri bölgemize kazandırmaya devam ede-
ceğiz.

Saygılarımla.

Batman Ticaret Borsası 
olarak “Borsa 72” adı al-
tında çıkardığımız dergi-
nin 3. sayısı ile sizlere 
2017 yılı borsamızın faali-
yetlerini paylaşacağız.

Menfur 15 Temmuz dar-
be girişiminin sebep old-
uğu ekonomik ve sosyal 
sorunların çözüme ka-
vuştuğu 2017 yılı ülkemizin 
yakalamış olduğu ekono-
mik büyüme ile tarihi bir 
ilki gerçekleştirmiştir.

Bu nedenle ekonomik 
ve sosyal projelere her 
zaman olduğundan daha 
fazla ihtiyaç olduğu açıkça 
görülmektedir. Bölgemiz 
için ekonomik ve sosyal 
olarak önemli yere sahip 
olan projelerle bölgemi-
zin toparlanmasına katkı 
sunmaya çalışmaktayız.

Arif GÜNEŞ
Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Emekli Sandığı 

Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı

Değerli 
Okurlarımız 



Tarım ve hayvancılığın Türkiye için çok önemli bir işlevi ve 
misyonu var. Bu sektör, ülkemiz için bugüne kadar her zorlu 
dönemeçte adeta bir kalkan görevi gördü. Bu yüzden tarım 
ürünlerinin dünya pazarlarına sürdürülebilir ve rekabetçi bir 
yapıda, katma değerli bir şekilde satmamız gerekmektedir.

 Bunun için sadece rekabet edebilen değil, aynı zamanda 
rekabet yaratan kurumlara ihtiyaç vardır. Elektronik borsacılık, 
lisanslı depoculuk, coğrafi işaret, ürün ihtisas borsaları gibi 
çağın gerektirdiği yeniliklere hızla ayak uydurmalıyız.

Globalleşen dünyaya ayak uydurmamız açısından da yaşanan 
olumsuz olayların ortadan kalkması ve uygun şartların sağlan-
ması son derece önemlidir. Hızla gelişen teknolojiler ile mali-
yetin düşürülmesi, verim ve kalite artışının yanı sıra toprak, su, 
hava gibi doğal kaynakların iyi yönetimi sağlanması gerekme-
ktedir. 

Ayrıca tarımda sürdürülebilir büyüme, tarımsal üretim ve 
verimin artması, gıda güvencesi ve güvenliğini ve sektörün dış 
ticaret kapasitesi giderek geliştirilmesi gereken konulardır.

Çünkü dünya, bizim algıladığımızdan hızlı değişiyor. Bugüne 
kadar ıskaladığımız ya da geç yakaladığımız sanayi devrim-
leri, endüstri 4.0’la yeni bir meydan okumada bulunuyor. Di-
jitalleşme, sektörümüz olan tarım ve hayvancılıkta “akıllı üre-
time geçişi” zorunlu kılıyor.

Dünya temelinde bilişim teknolojileri son derece hızlı bir 
gelişim yaşamaktadır. Robotların, internetin ve sensör ağlarının 
şekillendirdiği yeni bir çağdayız. Bu durum tarihin en eski 
uğraşısı olan tarım sektöründe de etkili olmaktadır. Tarım sek-
töründe uzun süredir devam eden düşük büyüme sorununun 
çözüldüğü görülmektedir. 

Saygılarımla.

Değerli Okurlarımız 

M. Beşir ALTUNÇ
Batman Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı





BÜNYEMİZDE
GERÇEKLEŞEN
TOPLANTI VE 
ZİYARETLER
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
bölge toplantıları, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri ile başladı. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak 
için biraraya geldiklerini ifade ederken, oda 
ve borsaların, üyelerine yaptıkları hizmetler 
konusunda bilgilendirmelerde bulunmalarını 
ve iş dünyasının bu imkanlardan yararlan-
masını istedi.

TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen toplantı-
da ekonomideki gelişmelere ilişkin geniş bir 
sunum yapılırken, Hisarcıklıoğlu son dönem-
de özel sektör için neler istediklerine, neler-
in hayata geçtiğine ve değiştiğine dair bilg-
ilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a istihdam konusunda bir söz 
verdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 1 yılda 
1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedef 
koyarken, 6 ayda 1 milyon 200 bin istihdam 
rakamına ulaştıklarının altını çizdi. Büyüme 
rakamlarının sevindirici olduğuna işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yıl sonuna ka-
dar da bu yüksek büyümenin devam ede-
ceğine inandıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
“Büyümenin yansımasını da istihdam sayısın-

da görüyoruz” dedi. Ekonominin büyümesi 
halinde ülkenin zenginleşeceğini söyleyen M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin de işsizlik 
sorununu çözeceğini anlattı.

 Karşılıksız çek rakamlarının bir önceki sen-
eye göre yüzde 28 oranında azaldığına dikkat 
çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçen 
sene karşılıksız çekten şikâyet ediyorduk. 
Bakın azaldı. Senetlerde bir artış var. İnşallah 
onun için de uygun bir yol bulunacak” dedi. 
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde 
canlanmalar görüldüğüne işaret eden His-
arcıklıoğlu, yatırım miktarlarında da artışa ih-
tiyaç olduğunu dile getirdi. Toplantıda ayrıca 
meclis üyeleri arasında yapılan anket sonuçları 
da değerlendirildi.

TOBB’un bölge toplantısında 
ekonomi konuşuldu...
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Tarıma dayalı 2 milyonluk 
projelere % 50 indirim

12. Etap KKDYP bil-
gilendirme toplantısı 

Batman İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünde 
yapıldı. Toplantıya Tarım İl 
Müdürü Nurettin KIYAS 

ve Ticaret Borsası Başkanı 
Arif GÜNEŞ ve birçok 
yatırımcı firma katıldı.

Bilgilendirme toplantısı 
programında İl Gıda tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
çalışanları ve İl Müdürü 

Nurettin KIYAS’ın sunumları 
ile devam etti.

Bu tebliğin amacı; doğal 
kaynaklar ve çevrenin 

korunmasını dikkate alarak, 
kırsal alanda gelir düzeyinin 

yükseltilmesi, tarımsal 
üretim ve tarıma dayalı 

sanayi entegrasyonunun 
sağlanması için küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
desteklenmesi, tarımsal 
pazarlama altyapısının 

geliştirilmesi, gıda 
güvenliğinin güçlendirilmesi, 
kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması, 
kırsal ekonomik altyapının 
güçlendirilmesi, tarımsal 
faaliyetler için geliştirilen 

yeni teknolojilerin üreticiler 
tarafından kullanımının 

yaygınlaştırılması, 
yürütülmekte olan kırsal 
kalkınma çalışmalarının 

etkinliklerinin artırılması, 
kırsal toplumda yerel 

kalkınma kapasitesinin 
oluşturulmasına katkı 

sağlamak için yeni 
teknoloji içeren yatırımların 
desteklenmesine ilişkin usul 

ve esasları belirlemektir. 

Kırsal kalkınma yatırımlarının 
desteklenmesi programı yatırım konuları:
Ekonomik yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 

yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 

yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/
veya teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 

yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere 

yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, 
ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine 
kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji 
kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten 
tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,  
f) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve 

depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Destekler proje başına olup 2.000.000 tl tutarında olup %50 hibe 

desteği sağlanacaktır.
Başkan Güneş, yaptığı açıklamada “Kentimizin ekonomisinin tarıma 

dayalı olduğu düşünüldüğünde iki milyon tutarındaki projelerde %50 
hibe desteği çok iyi bir oran. Batmanlı yatırımcıları ve üyelerimin 
projelerden en iyi şekilde faydalanması gerektiğini düşünüyorum. 
Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan proje hazırlamada kaynaklanan 
aksaklıkların bu yıl yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Başvuru 
sürecinde ve hazırlık aşamasında firmalarımızın bir denyimli uzman 
bir danışman firmayla çalışmaları gerekebilmektedir. Bu konuda yeteri 
kadar deneyime sahip bir firmanın seçilmesi çok faydalı olacaktır” diye 
konuştu.
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İstihdamda güç birliği 
toplantısı gerçekleşti

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan 
ve Çalışma Bakanlığımızca yürütülen “Çalışma Ha-
yatında Milli Seferberlik”kapsamında “İSTİHDAMDA 
GÜÇBİRLİĞİ” Batman İşveren Bilgilendirme toplantısı 
Vali Yardımcısı Mekan Çeviren Başkanlığında yapıldı. 
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Kamu 
kurum yöneticileri, oda başkanları ve çok sayıda işv-
eren katıldı. Vali Yardımcısı Çeviren’in konuşmasıyla 
başlayan toplantı, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz tarafın-
dan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında 
işverenlere sunulan teşvikler ve İŞKUR katkılı istihdam 
destekleri konusunda yaptığı sunumla devam etti.

BATMAN İÇİN “İSTİHDAMDA GÜÇBİRLİĞİ”
İstihdam, işsizlikle mücadele ve kayıt dışı ekonomi gibi 

konuların ilimizde önemli gündem konuları olduğunu 
ifade eden Vali Yardımcısı Çeviren, “Özellikle genç iş-
sizlerimize iş vermek, istihdam sağlamak, bizim için 
daha öncelikli bir konudur. Bu toplantı bu açıdan old-
ukça önemlidir. İstihdamda Güçbirliği; iş dünyamızın 
tüm STK’ları, tüm işverenlerimiz, yerel yönetimlerim-
iz, meslek odalarımız, İŞKUR/SGK gibi ilgili kamu ku-
rumlarımız ve hepimiz; milli seferberlik ruhu içerisinde 
ortak bir çalışma yapmalıyız. İş dünyamızın STK’larıyla 
özel protokoller yapıp istihdam taahhütlerini alacağız, 
Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve San-
atkar Odası başta olmak üzere Sizlerden “ilave istih-
dam” konusunda duyarlı olmanızı, yeni iş/aş kapıları 
açmanızı, Batmanlı hemşerilerimiz için daha da özverili 
olmanızı bekliyoruz. Bu projede de Batman farkını hep 
birlikte ortaya koyalım. 

Hep birlikte, işbirliği ve güç birliği 
yaparak devletimizin verdiği bu 
desteklerle “İSTİHDAMI” arttırıp bu 
yıl; birçok kişiye iş kapısı açmak için 
bugün buradayız. İnşallah sizlerin 
desteği ile iyi bir hedef yakalarız, sizler 
de daha çok üreterek, büyüyerek 
ilave istihdamlar sağlarsınız” diye 
konuştu.

Daha sonra katılımcılara bir 
sunum yapan İŞKUR İl Müdürü Eviz, 
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ 
kapsamında verilecek istihdam 
destekleri ve İŞKUR İl Müdürlüğü 
tarafından yürütülecek çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Batman Ticaret Borsası tarafından 
2017 yılı değerlendirmesi ve üye mem-
nuniyetine yönelik istişare toplantısı 
düzenlendi. Mezopotamya Otel’de 
düzenlenen yemekli İstişare toplantısı-
na katılım yüksek oldu. Batman Ticar-
et Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ, Bor-
sa Meclis Başkanı Beşir Altunç, Borsa 
Yönetim Kurulu, Meclisi ve üyelerinin 
katılım sağladığı toplantıda 2017 yılı 
borsa hizmetleri, üyelerin beklentile-
rinin karşılanma durumu gibi konular 
konuşuldu. Ayrıca, 2017 yılı için üyel-
erin Borsadan beklentileri ve talepleri 
dile getirildi. Toplantıda ayrıca 1 Ekim 
2017 Pazar günü yapılacak olan olağan 
kongreyle ilgide görüş alışverişinde bu-
lunduklarını belirten Başkan Güneş, 
hem Borsa seçimlerinde hem de  Bat-
so seçimlerinde birlikte hareket etme 
kararı aldıklarını belirtti. Güneş ekibiyle 
birlikte 1 Ekim tarihinde yapılacak kon-
grede Başkanlığa tekrar aday olduğunu 
dile getirdi.

Borsa’dan istişare 
toplantısı
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GAP gıda kümelenme projesi tanıtıldı

Batman Ticaret Borsası toplantı salonun-
da düzenlenen toplantıya GAP Nitelikli 
Gıda Kümesi Takım Lideri Santiago BO-

TAS, GAP Nitelikli Gıda Kümesi Ürün Geliştirme 
Uzmanı Hasan KOCA, Batman Tarım İl Müdür 
Vekili M.Afif AVCI, Batman Bilim, Sanayi ve Te-
knoloji İl Müdürü Hasan GÜL, Batman Ziraat 
Odası Başkanı Nizamettin AYDİŞ, Dicle Kalkın-
ma Ajansı, Batman Arı Yetiştiricileri Birliği, Bat-
man Süt Üreticileri Birliği, Gercüş Ziraat Odası 
ve Batman Üniversitesi katılım sağladı.

GAP Nitelikli Gıda Kümelenme Projesinin 
genel amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, 
ulusal ve uluslar arası pazarlarda rekabet edile-
bilirliğinin artırılmasıdır. Bu proje ile, küme ak-
törlerinin satış ve pazarlama kapasiteleri ve bu 
yöndeki kabiliyetleri geliştirilecektir. Ayrıca ni-
telikli gıda ürünlerinin, ulusal ve uluslar arası 
kalite standartlarına uygun olarak üretilmesi 

yönünde paydaşlara teknik destek verilme-
sidir. Projeden beklenen faydalar ise Türki-
ye’nin nitelikli gıda ürünleri için yeni pazarlar 
bulma çabalarını desteklemek, Nitelikli Gıda 
üretiminde, daha yüksek standartlara ulaşma 
yönünde katkı sağlamak ve GAP Bölgesinde iş 
ve istikrar yaratarak bölgede büyümeye katkı 
sağlamaktır.

Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ “İlimiz 
ve bölgemiz için faydalı olacağına inandığım 
bu proje için yapılacak olan bu toplantıya ev 
sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. GAP 
idaremiz birçok projeye ev sahipliği yapmak-
tadır. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
anlamda kalkınması için çeşitli projeleri haya-
ta geçirmektedir. Nitelikli Gıda Kümelenmesin 
de önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum” 
dedi.

Coğrafi ürünler ile ilgili sunum

Batman Ticaret Borsası ev sahipliğinde, ilimiz 
coğrafi ürünleri ile ilgili çalışma gerçekleşti. 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe  

Bitkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ebru SAKAR tarafın-
dan yapılan sunumun ardından ilimizde coğrafi 
işaret alabilecek ürünler ile ilgili görüş alış verişin-
den sonra çilek ve mazrone üzümü ile ilgili çalışma-
ların yapılması kararlaştırıldı.
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İl İstihdam 
Kurulu toplantısı 
yapıldı

2017 Yılı birinci dönem İl İstihdam ve Mesle-
ki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Vekili Serap 
ÖZMEN ÇETİN başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) 
tarafından TP Kristal Park tesislerinde düzen-
lenen toplantıya; Vali Vekili Serap ÖZMEN ÇE-
TİN’in yanı sıra, Batman Belediye Başkan Vekili 
Abdulvahap ASMA, kamu kurumlarının yönet-
icileri, meslek odaları, sendika ve STK tem-
silcileri katıldı. Vali Vekili Serap ÖZMEN ÇE-
TİN’İN konuşmasıyla başlayan toplantı, İŞKUR İl 

Müdürü Besim EVİZ’İN kurula yaptığı sunumla 
devam etti.

 İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsi-
zliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek olan 
politikalara katkının sağlanması gibi konuların 
görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan Vali 
Vekili ÖZMEN ÇETİN, “İstihdamın artırılması ve 
işsizliğin önlenmesinde özel sektörün tecrü-
belerinden istifade etmenin önemli olduğunu 
belirterek, yapılan bu toplantıların amacı, tara-
fların bir araya gelerek, özel sektörün tecrübe, 
birikim ve deneyimlerini, konuşmak ve paylaş-
maktır. Cazibe merkezleri kapsamında bulunan 
ilimizdeki işverenlerin devletin kendilerine sun-
duğu işsizlikle mücadele

 ve istihdamın artırılmasında son derece 
önem arz eden teşvik ve hizmetlerden daha 
fazla yararlanması yönünde her türlü ko-
laylığın gösterileceğini, İlimizdeki iş gücü 
piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim du-
rumu, mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle 
mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik 
geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve 
fikir alışverişinde bulunmak üzere düzen-
lenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuru-
lu toplantılarının önemli olduğunu” ifade 
etti. Yapılan konuşma ve bilgilendirmelerin 
ardından toplantı, kurul üyeleri tarafından 
ilimizde istihdamın artırılmasına yönelik 
görüş ve önerilerin ele alınıp değerlendir-
ilmesiyle sona erdi.

SP Genel Başkanı 
Karamollaoğlu 
Batman’daydı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, partisince İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen Batman İl Başkan-
lığı Genişletilmiş İl Divan toplantısına 
katıldı. İl divan toplantısı sonrasında 
STK temilcileriyle TPAO Kristal Park’ta bir 
araya gelen Karamollaoğlu, kentin so-
runlarını dinledi. Ticaret Borsası Başkanı 
Arif Güneş, Karamollaoğlu’nu kentin 
tarımsal sorunlarını aktardı.
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MÜSİAD’ın genel kurul 
toplantısı yapıldı

MÜSİAD Batman şubesinin 5. Olağan genel kurul toplantısına 
Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, MÜSİAD 
Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Başkan Yardımcısı, Bat-
man Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Borsası 
Batman Şube Başkanı Arif Güneş ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda MÜSİAD Batman 
Şube Başkanı Suat Özdemir’in 
selamla konuşmasının ardın-
dan MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak ve Vali Ahmet Deniz 
birer konuşma yaptılar.  Ülke-
miz son yıllarda alt yapı, üst 
yapı, eğitim hizmetleri, sağlık 
yatırımları, ulaşım hizmetleri, 
enerji ithalat ve ihracat gibi 
alanlarda çok önemli mesafe-
ler kat ettiğini belirten Vali 
Deniz, “Ülkemizin güçlenme-
sini ve gelişmesini istemeyen 
güçler tarafından birlik ve be-
raberliğimize, ekonomimize 
karşı çeşitli oyunlarla zarar 
vermeye çalışmaktalar. Bu dış 
güçler tarafından ülkemize 
karşı hain terör örgütlerini 
kullanıyorlar. Bu konuda tüm 

halkımıza önemli sorumluluk-
lar düşmektedir. Batman halkı 
özellikle teröre karşı çok du-
yarlıdır. 

Bunu hendek siyasetinde 
ve darbe girişiminde pirim 
vermeyerek ülkenin birlik ve 
beraberliğine sahip çıktığını 
hepimiz gördük. Tüm terör 
örgütleri ile kararlı mücadel-
emizi azimle sürdüreceğiz. 
Bölgemizin en önemli sıkıntısı 
istihdam, işsizlik problemini 
çözersek ilimiz bölgenin en ca-
zibeli şehirlerinden biri olacak-
tır” diye konuştu. Konuşma-
ların ardından yapılan oylama 
ile MÜSİAD Şube Başkanlığına 
yeniden Suat Özdemir seçildi.

Lisanslı 
depoculuk 
fizibilite 
projesi 
tanıtım 

toplantısı 
yapıldı

Ürünlerin sağlıklı koşul-
larda muhafaza ve ticari 
amaçla depolanmasını 
sağlamak amacıyla Bat-
man Ticaret Borsası’nın 
hazırladığı, DİKA Ajansı 
tarafından finanse edilen 
proje, Batman Üniversitesi, 
Batman Ticaret Borsası, 
Batman Ticaret ve Sanayi 
Odası, Mardin Kızıltepe 
Ticaret Borsası, Şırnak 
Üniversitesi ile Şırnak ve 
Cizre Ticaret Sanayi Odaları 
ortaklığıyla hayata geçir-
ilecek. Lisanslı depoculuk 
fizibilite toplatısı Batman 
Ticaret Borsasının toplantı 
salonunda gerçekleşti. 
Toplantıya Mardin Artuk-
lu Üniversitesi, Kızıltepe 
Ticaret Borsası ve Batman 
Üniversitesi yetkilileri 
katıldı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 2002 
yılında faaliyete konulan ve Oda ve borsal-
arın beş yıldızlı hizmet sunması için stand-
artların belirlendiği Akreditasyon sisteminde 
2017 yılında revizyona geçildi. 

Günümüz şartları ve teknolojilerinde mey-
dana gelen değişimlerle birlikte sistem-
de yapılan değişiklikler ile ilgili yapılan 
toplantıya Batman Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Vehbi AKBULUT ve Akreditasyon 
Sorumlusu İsa AKDAŞ katılım sağladı.

2014 Yılından beri sistemin bir parçası olan 
Batman Ticaret Borsası yapılan revizyonların 
borsanın daha iyi hizmet sunabilmesi için 
gerekli olduğu ve revizyon sonrası geliştirme 
ziyaretinin Aralik ayında gerçekleşeceği be-
lirtildi. 

Yapılan revizyonlarla 
hedef daha iyi hizmet

Emekli sandığının faaliyetleri değerlendirildi

Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Eme-
kli Sandığı Vakfı toplantısı yapıldı. Türkiye Oda-

lar, Borsalar ve Birlik Personeli Emekli Sandığı Vakfı 
denetim kurulu Başkanı Arif Güneş Başkanlığında 
sandığın 2016 yılı faaliyetleri değerlendirmesi ve 
genel kurul öncesi toplantı gerçekleşti.
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TOBB’un 73. Genel kurulu 
gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin 73. Genel Kurulu 
gerçekleşti. Batman Ticaret 

Borsası delegeleri Arif GÜNEŞ, 
Abdurrahman MALTAŞ, 
Meclis Başkanı M. Beşir 

ALTUNÇ, Başkan Yardımcısı 
M. Şah ÇAKAR ve Genel 
Sekreter Vehbi AKBULUT 
katıldı. Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanın katılımı 
ile gerçekleşen genel 

kurul, faaliyet raporunun 
sunumlarının yapılması ile 

sona erdi.

Tarım paydaşları biraraya geldi
Batman tarım paydaşları istişare toplantısı gerçekleşti. Heryıl 

düzenlenen ilimiz tarım sektörü paydaşları olan kurum kurulu 
ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren toplantı bu yıl 
Batman Ziraat odası ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kentte yaşanan problemler ile ilgili kısa açıklamaların yapıldığı 
toplantıda, Ticaret Borsası adına söz alan Başkan Yardımcısı 
M. Şah ÇAKAR, süne sorunu konusu yıllardır çözülemeyen bir 
durum olup, süne ile ilgili etkin bir mücadele gerçekleşmesi 
gerektiğini dile getirdi. Ayrıca tarımsal ürün çeşitliliğin arttırıl-
ması gerektiğinin dile getiren ÇAKAR, pamuk ekim alanlarının 
arttırılması gerektiğini dile getirdi.

15 Temmuz 
yıldönümünde
BİRLİKTELİK 
ÇAĞRISI

Batman Valiliği konferans 
salonunda Batman Valisi 
Ahmet DENİZ başkanlığında 
gerçekleşen toplantıda, yak-
laşan 15 Temmuz hain darbe 
planının yıldönümü vesilesi 
ile gerçekleşecek etkinlikler-
le ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Toplantıya si-
yasi parti temsilcileri, STK 
başkanları, Ticaret Bor-
sası Başkanı Arif Güneş ve 
BATSO Başkanı Abdulkadir 
Demir’de hazır bulundu. 15 
Temmuz sonrası oluşan bir-
liktelik ruhunun alanlara ak-
tarılması kararlaştırıldı.
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Başkan Güneş, 23. yürütme 
toplantısına katıldı

Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 23. Yürütme Kurulu ve Uzman Komite toplantısına katıldı.

TOBB Ankara merkez binasında gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, 
Zubair F.Tufail Pakistan TSO Federasyonu Başkanı, EİT TSO Başkanı, Gholam Hussein Shafeiee 
İran Ticaret, Sanayiler Tarım ve Madenler Odası Başkanı Kanan Nazarof, Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatları Genel Sekreter yardımcısı katılım sağladılar.

Borsa genel sekreterleri bilgilendirildi
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme 
toplantısına katılarak, oda / borsa genel 
sekreterlerine hitap etti.

Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki 
Oda ve Borsa camiası olarak tek bir aile 
olduklarını belirterek, Türkiye’nin her 
kesiminden, her sektöründen şirketleri, 
girişimcileri temsil eden, tek meslek 
örgütü olduklarını söyledi.

TOBB’un gücünün birliğinden ve 
birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş 
olmalarından geldiğini vurgulayarak, 
“Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, 
bizim, yani bu camianın farkıdır. Başka 
kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne 
çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki oda/borsa 
sisteminin dünyaya örnek olduğunu, 

hem kurumsal yapısıyla hem de üyelere 
verdikleri hizmetlerle örnek model alınır 
hale geldiğini söyledi.

Toplantının açılışında konuşan TOBB 
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ise 
eğitime katılan genel sekreterlere 
eğitimin içeri ile ilgili bilgiler verdi. Genel 
Sekreterler Bilgilendirme toplantısına,  
Batman Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Vehbi AKBULUT katıldı.
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Fıstık Üreticileri Birliği kuruldu
Batman’da son dönemde gelişen fıstıkçılığın ardın-

dan kentte üreticiler tarafından fıstık üreticileri birliği 
kuruldu. Batman kırsalında fıstıkçılığın yaygınlaşması 
ve çok sayıda vatandaşın fıstık işiyle uğraşmasından 
sonra ilimizde kurulan Fıstık Üreticileri Birliği, yöne-
tim kurulu toplantısını yaptı.

2017 yılında kurulan ve 2018 Şubat ayında kon-
gresini gerçekleştirecek olan Fıstık Üreticileri Birliği, 
yönetim kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Fıstık Üreticileri Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığı-
na Vahdettin Altunç seçilirken, Başkan Yardımcılığına 
Hifzullah Akdaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Fırat 
Özdemir, Ümit Güneş ve Mehmet Şerif Akdaş seçildi.

Müsteşar Yardımcısı Avşar, İZDES 
toplantısına katıldı

Batman’a gelen İçişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Avşar başkanlığında 
İzleme Değerlendirme Sistemi 
projesinin çalışma toplantısı 
yapıldı.

İzleme Değerlendirme 
Sistemi (İZDES) projesi 
kapsamında yürütülen 
çalışmaları yerinde görmek 
üzere Batman’a gelen İçişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Avşar, beraberindeki 
uzmanlardan oluşan heyet 
ile İZDES projesinin çalışma 
toplantısı yapıldı.  

İçişleri Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Ahmet Avşar 
başkanlığında Batman 
Valilik toplantı salonunda 
yapılan toplantıya Batman 
Vali Yardımcısı Serap 
Özmen Çetin, İçişleri Uzman 
Yardımcısı Murat Karasu, 
Nüfus ve Vatandaşlık Genel 
Müdür Yardımcısı Metin 
Selçuk, İçişleri Uzman 
Yardımcısı Eren Karabudak, 
Ticaret Odası, meslek odaları, 
muhtarlar, okul aile birliği, 
STK temsilcileri ve bazı kurum 
müdürlerinin katılımıyla 
gerçekleşti.

Yapılan toplantı sonrası 
basın mensuplarına 

açıklamada bulunan İçişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Avşar, “10’un 
üzerinde ailemizi evlerinde, 
yerlerinde ziyaret ederek 
bakanlığımızın sunmuş 
olduğu hizmetlerle ilgili fikir 
ve düşüncelerini yerinde 
tespit etmeye çalıştık. İzleme 
ve Değerlendirme Projesinin 
amacı da budur zaten. 

İzleme Değerlendirme 
Sistemi (İZDES) proje-
si kapsamında yürütülen 
çalışmaları yerinde görmek 
üzere Batman’a gelen 
İçişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet Avşar, 
beraberindeki uzmanlar-
dan oluşan heyet ile İZDES 
projesinin çalışma toplantısı 
yapıldı.
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Başkan Güneş, 
fıstık tesisini 
ziyaret etti

Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif 
GÜNEŞ, bir dizi faaliyette bulunmak üzere 
Batman Ticaret Borsası çalışma alanı içinde 
bulunan Siirt ilinde Fıstık Üreticiler Birliğinin 
açılışını gerçekleştirdiği, üretim tesisini 
ziyaret etti. Başkın GÜNEŞ, “Türkiye’nin en 
büyük fıstık üretim tesisinin Siirt’te olması 
bizleri sevindirmiştir. AB fonları ile faaliyete 
geçen tesisin örnek olması ve yenilerin 
bölgemize kazandırılması gerekiyor” diye 
konuştu.

Milletvekili Hamidi’den 
Borsaya ziyaret

Hedef 5 yıldızlı hizmet

Batman Ak Parti Milletvekili Ataullah HAMİDİ, 
beraberindeki Ak Parti il yönetimi ile birlikte 
Batman Ticaret Borsasını ziyaret etti. İlimizin 
çözüme kavuşturulan ve halen gündemde 
olan sorunların çözümlerinin değerlendirildiği 
görüşmede Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif 
GÜNEŞ, borsanın hazırlamakta olduğu projeleri 
ve sektörün içinde bulunduğu durumu aktardı. 
Milletvekili HAMİDİ, Batman için yapılacak her 
türlü projeye destek olunacağını dile getirdi.

Batman Ticaret Borsası, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi 
kapsamında 2017 yılı içinde geliştirme 

ziyareti gerçekleşti. Temel yeterlilikler ve 
temel hizmetlerin geçirildiği denetimlerde 
Borsa Yönetim kurulu üyeleri ve personeli 
hazır bulundu. Son iki yılda yapılanların 
değerlendirildiği toplantıda Ticaret Borsasında 
hedef “5 Yıldızlı Hizmet” belirlendi.



19

Sayfa

www.batmantb.org.trBATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI ZİYARETLER

Bakan Tüfenkçi 
“Her türlü 

desteğe hazırız”
Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif 

Güneş ve beraberindeki heyet, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye 
Lisanslı Depoculuk faaliyetinde gelinen 
aşamaları aktardı.

Lisanslı Depoculuk projesinin hem çiftçiyi 
hem de sanayiciyi koruduğunu belirten 
Güneş; “Çiftçilerin ve sanayicilerin 

önemli bir sorunu olan hububat ürünleri 
muhafazasına da çözüm getirecek bir projedir. 
Lisanslı Depoculuk projesi uzun zamandır 
projelerimiz arasında bulunuyordu.” diye 
konuştu 

‘BATMAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ 
BİR ŞEHİR’

Bakan Bülent Tüfenkçi; “Batman bizler için 
önemli bir şehir, kentin gelişimine her türlü 
desteğe hazırız yeter ki tarafımıza böyle 
önemli projeler ile gelinsin. Hükümet olarak 
Lisanslı Depoların kurulması için gerekli bütün 
destekleri veriyoruz vermeye devam edeceğiz. 
Böyle bir proje çalışmasında bulunan Batman 
Ticaret Borsasını tebrik ederim, bölgeye katkı 
sağlayacak bu proje için atılacak adımların 
takipçisi olacağız” dedi. Başkan Güneş, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye 
ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Tarım Fuarı 
öncesi DİKA’ya 
ziyaret

Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif 
GÜNEŞ, Batman Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Abdulkadir DEMİR ve Batman 
Ziraat Odası Başkanı Nizamettin AYDİŞ ile 
birlikte ilimizde gerçekleşecek olan Tarım 
Gıda ve inşaat fuarı kapsamında DİKA 
Genel Sekreteri Yılmaz ALTINDAĞI ziyaret 
etti.

14 Eylül tarihindeki fuara kısa bir süre 
kalırken yapılan çalışmaları hızlandıran 
Borsa Başkanı Arif GÜNEŞ “Batman’da bu 
yıl ilki yapılacak olan tarım fuarının bizleri 
çok heyecanlandırdığını aynı zamanda 
gururlandığını söylemeliyim. Tarım Fuarına 
çok kısa bir süre kalırken çalışmalarının 
hızlı ve titiz bir şekilde devam etmekte 
olduğunu, Batman’a yakışır bir fuar ol-
ması için ellerinden geleni yaptılar” diye 
konuştu.
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Batman’ın sorunları Karacan’a aktarıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 

Başkanı Harun Karacan Batman’da bir dizi temaslarda bulundu.

Batman’da biz dizi ziyaretlerde bulunan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum 
ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, ilk 
olarak Batman Valiliği ile Batman Belediyesini 
ziyaret etti. Karacan burada STK temsilcileriyle 
görüştü. Yaptığı ziyaretler esnasında basına 
açıklamada bulunan Karacan, Batman’da 
yapılacak çalışmalarla bilgi aldığını ve bunları 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini söyledi. 
Karacan, “Bugün Batmandayız böyle güzel bir 
şehir mülkü amiri sayın valimizi ziyaret ettik. 
İl başkanı ve oda başkanımız, teşkilatımız ile 
beraber, sağ olsun Ahmet Deniz Valimizin 
çalışmalarını biliyoruz. Bugün kendisini 
ziyaret edip hem il hakkında bazı görüşlerini 
düşüncelerini alıp daha sonra da sivil toplum 
kuruluşları ile Batman ile ilgili neler yapabiliriz, 
nasıl hizmet götürürüz. Bölümdeki konular 

tamamen Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan beyefendinin huzurlarına sunacağız. 
Batmanda bugün STK’ndan aldığımız bilgiler, 
dokümanlar ve Batman ile ilgili konuları 
kendisine arz edip onun talimatlarını 
bekleyeceğiz. Yaptığımız görüşmelerden sonra 
elde etiğimiz veriler çerçevesinde Batman’ımıza 
iyi bir hizmet sunarız inşallah.” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a, 
Batman’ın sorunlarını aktardı. Batman’ın sosyo-
ekonomik sorunları Karacan’a aktardığını 
belirten Başkan Güneş, “Batman’ın organize 
sanayi bölgesinin yetersiz kalması, ulaşım, kent 
merkezinde bulunan dere yataklarının ıslah 
edilmesi, yanlış tarım polikalarının bölgeye 
verdiği zararları aktardık” diye konuştu.
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Teknokent için Rektör Durmuş’a ziyaret
Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif 

GÜNEŞ, Batman Üniversitesi Rektörü 
Aydın DURMUŞ’u makamında ziyaret 
etti. Batman’da yakın zamanda 
kurulması planlanan Teknokent ile 
ilgili Rektör DURMUŞ ile görüşen 
Başkan GÜNEŞ, Teknokentler 
şehirlerin gelişmesi açısından çok 
önemli olduğunu dile getirdi. Başkan 
GÜNEŞ, “Kurulacak olan Teknokentin 
Batman için çok faydalı olacağı 
inancındayım. Teknokentin Batman’a 
kazandırılması adına emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap fuarına büyük ilgi
Batman Valiliği ve Bat-

man Üniversitesi tarafın-
dan bu yıl ilki düzen-
lenen Batman Kitap 
fuarına ilgi büyüktü. Bat-
man Üniversitesi merkez 
kampüsü bahçesinde 80 
yayınevinin katılımıyla 
21 Ekim’de açılan fuar-
da, 82 yazar okurlarıy-
la buluşarak kitaplarını 
imzaladı. Fuar kapsamın-
da kente gelen yazarlar, 
okul ziyaretlerinin yanı 
sıra söyleşi ve atölye 

çalışmalarıyla okurlarıy-
la buluştu. Fuara Ticar-
et Borsası Başkanı Arif 
Güneş ve Meclis Başkanı 
M. Beşir Altunç’ta katılım 
sağladı.

ASKON’a ziyaret
Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Arif GÜNEŞ ve beraberindeki 
heyet ile birlikte Batman ASKON Şube 
Başkanlığını tekrardan seçilen Selman 
NASIROĞLU ve yönetimine hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular. Görüşmelerde 
Batman ve bölge ekonomisi için 
yapılacak her türlü faaliyette beraber 
etme kararı alındı.
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“İstihdam desteği 
ciddi katkılar 
sağlayacak”

İşkur İl Müdürü Besim EVİZ İle Toprak Mahsul-
leri Ofisi İl Müdürü Hayrettin GÜNEŞ, Ticaret Bor-
sasını ziyaret ettiler. Batman’ın ve ülkenin geleceği 
açısından  önemli bir konu “Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik “ ve “Mesleki İstihdam Seferber-
liği “ konuları üzerinde yapılacak çalışmalar açısın-
da istişareler yapıldı. Görüşme sonrasında yakın 
tarihlerde bu konularla alakalı toplantı ve bilg-
ilendirmelerin yapılacağı ve bu toplantıların sek-
törel olarak gruplar oluşturulup, sektör bazında 
bilgilendirmelerin konunun daha ayrıntılı şekilde 
anlatılmasının daha yararlı olacağı kararlaştırıldı.

Başkan GÜNEŞ “İstihdam desteğinin başta ilimiz 
ve ülke geneline ciddi anlamda katkılar sağlaya-
cağını bunun yanında nitelikli işgücü ve firmaların 
stajyer konusunda yaşadıkları sıkıtınlarada bir 
çözüm olacaktır” dedi.

Palandöken, 
Batman’daydı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Bendevi PALANDÖKEN bir dizi 

temaslarda bulunmak üzere ilimize 
geldiler. Batman Ticaret Borsası 

Başkanı Arif GÜNEŞ; “TESK Başkanı 
Bendevi PALANDÖKEN’ın Batman’a 
yaptığı ziyaret bizleri cok memnun 

etmiştir. Batman halkı adına kendisine 
teşekkür ediyorum” dedi. Esnaflarla 

da biraraya gelen PALANDÖKEN, 
esnafın sorunlarını da yerinde inceledi

Borsa’ya seri ziyaretler
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı 

ve yönetim kurulu üyeleri, borsayı ziyaret ettiler. Batman 
Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve yönetimi tarafından 
karşılanan Başkan Tutaşı, bölge sorunlarını istişare ettikler-
ini belirtti. 

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve 
yönetimi, Batman Ticaret Borsasını ziyaret etti. Duman-
dağ’ın ziyaretinden memnun duyduklarını belirten Başkan 
Güneş, odalar olarak sürekli istişare hale olduklarını 
kaydetti.
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Rektör Durmuş’a hayırlı olsun 
ziyareti

4 Yıldır Batman Üniversitesi Teknoloji 
Dekanı olarak görev yapan ve bir süre 
Rektör Yardımcılığı da yapan Prof. Dr. Aydın 
Durmuş Batman Üniversitesi Rektörlüğüne 
atandı. Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif 
Güneş ve borsanın yönetim kurulu üyeleri, 
Rektör Durmuş’a hayırlı olsun temennisinde 
bulundular.

SGK’ya ziyaret
Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Arif GÜNEŞ, Sosyal Güvenlik 
Kurumu il Müdürü Alaettin ÖKTEN’i 

ziyaret etti. Üyelerin yaşamış olduğu sıkıntıları 
gündeme taşıyan Başkan GÜNEŞ, İl Müdürü 
Alaettin ÖKTEN’e ilgisinden dolayı teşekkür 
etti.

Defterdan Bilgili’den 
Borsa’ya ziyaret

Batman Defterdarı Ali Osman BİLGİLİ, 
Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ’i 
ziyaret etti. Batman Tİcaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ, tamamlanan ve 
hazırlanan projeleri Defterdar Ali Osman 
BİLGİLİ’ye aktardı. İl Defterdarı Ali Osman 
BİLGİLİ, kurum olarak gereken desteği 
vereceğini söyledi.

BATSO’ya hayırlı olsun ziyareti
Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Arif GÜNEŞ ve yönetim kurulu üyeleri 
eşliğinde, Batman Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Abdulkadir DEMİR ve yönetimine 
yeni hizmet binasının hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyaret heyetini, Başkan Abdulkadir 
DEMİR ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif 
GüNEŞ ve yönetim kurulu üyeleri, Batman’a 
yakışır bir hizmet binası kazandırdıkları için 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdulkadir DEMİR ve 
BATSO yönetim kurulu üyelerini tebrik 
ederek, başarı temennisinde bulundular. 
BATSO Başkanı Abdulkadir DEMİR, ziyarette 
yaptığı konuşmada, Batman ilinin gelişmesi 
için yapılacak bütün çalışmalara destek 
vereceklerini belirtti.



24

Sayfa

BATMAN TİCARET BORSASI www.batmantb.org.tr

BATMAN TİCARET BORSASI ZİYARETLER

Bülbül’e 
ziyaret

Batman Ticaret Borsası 
Başkanı Arif GÜNEŞ ve 
beraberindeki heyet Ak Parti 
Merkez İlçe Başkanlığına 
seçilen Yusuf BÜLBÜL’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Hububatçı esnaf 
ziyaret edildi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER ilimizi ziyaret kapsamında 
Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ, Hububatçı ve 
Zahireci Derneği başkanı Hifzullah Akdaş ile birlikte Batman 
Hububatçılar Sitesini ziyaret etti.

Milletvekili Başaran, Borsa’daydı

HDP Milletvekili Ayşe 
Acar Başaran ve 
HDP yönetimi Ticar-

et Borsasını ziyaret ettiler. 
Ticaret Borsası Başkanı Arif 
Güneş tarafından karşıla-
nan milletvekili Başaran, 16 
Nisan referandum çalışma-
ları kapsamında borsayı zi-
yaret ettiklerini belirtti.

TÜMSİAD’a 
ziyaret

Batman Ticaret Borsası 
Başkanı Arif Güneş 
ve Borsa yönetimi, 

TÜMSİAD’a ziyarette 
bulundular. TÜMSİAD 

Şube Başkanı Kamil Biçici 
ile görüş alışverişinde 

bulunan Borsa yönetimi, 
şehrin sanayisi ve 

tarımının gelişmesi için 
herkesin çaba göstermesi 

gerektiğini kaydettiler.



ETKİNLİKLERİMİZ
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Genç girişimci kadınlara sertifika verildi
Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü tarafından TPAO Kristal Park’ta 
düzenlenen törenle, tarımda 

”Genç Girişimci KadınlarGüçleniyor” 
eğitimi projesi kapsamında 75 kadın 
girişimciye törenle sertifika verildi. Törene 
Vali Ahmet DENİZ, Tarım İl Müdürü Nurettin 
KIYAS ve Ticaret Borsa Başkanı Arif GÜNEŞ 
katılım sağladılar.

Kadınların her yerde olmasını istediğini 

belirten Vali DENİZ, kadınlar olmadan 
Türkiye’nin daha fazla ileriye gitmesinin 
mümkün olmadığı dile getirdi.

Başkan Arif GÜNEŞ ise konuyla ilgili olarak, 
“Kadınlara her zaman tam destek veriyoruz. 
Tarımın bugünlere gelmesinde geçmişten 
beri kadınların büyük bir rolü vardır. Tarımda 
kadın girişimcilerin sayısının artması 
sevindiricidir” dedi.

Ahilik Haftası kutlandı

Batman Ahilik Haftası etkinlikleri 
kapsamında Batman Vali Yardımcısı 
Serap ÖZMEN ÇETİN başkanlığında 

oluşturan STK temsilcilerinin yer aldığı 
komisyon program kapsamında Batman 
Valisi Ahmet DENİZ ve Batman Belediye 
Başkan Vekili Sayın Ertuğ Şevket AKSOY’u 
ziyaret etti.
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Milli İstihdam Seferberliği 
ödül törenine katılım sağlandı
İstihdam seferberliği kapsamında Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını 

en fazla artıran iller, sektörler ve firmalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Ödül törenine Batman Ticaret Bor-
sası Meclis Başkanı Beşir Altunç ve borsanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı His-
arcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak Tür-
kiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam 
ettiklerini belirterek, “İş dünyası olarak ülke-
mize ve kendimize artık daha fazla güveni-
yoruz, cesaretle adım atıyoruz.” dedi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seferberlik 
kapsamında 2017 yılından şu ana kadar 1,5 
milyon kişiye ilave istihdam sağlanmasının 
Türkiye için bir rekor olduğuna işaret eder-
ek, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili kriz tel-
lallığı yapanlara vereceğimiz en güzel cevap 
işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü 
çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesine 
dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon 
kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini el-
bette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesin-
ler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa 
harcamasınlar yeter, başka ihsan istemeyiz. 

Biz milletimizle, iş dünyamızla, esnafımızla, 
sanatkarımızla, çalışanlarımızla el ele verir 
Allah’ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri 
aşarak hedeflerimize ulaşırız.” diye konuştu.



İLGİ BÜYÜKTÜ
Batman’da ilk defa gerçekleştirilen 

fuara ilgi oldukça fazlaydı. 200 
firma ve 400 markanın katıldığı 

fuar dört gün boyunca sürdü. Batman 
halkının fuara katılımının yüksek olması 
sevindiriciydi.Fuarın açılışına Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı, BatmanValisi, Batman 
Üniversitesi Rektörü,Batman Milletvekili 
Ataullah HAMİDİ, Batman Belediyesi 
Başkan V.,çok sayıda kurum, kurululuş 
temsilcileri ve STK’lar katıldı.

Açılış Konuşmalarında; Türkiye’nin 
büyüme rakamlarını açıklayan Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ, 
“2015 yılında gördüğümüz yüzde 4.9 
büyüyen inşaat sektörü 2016 yılındaki 
o kadar olumsuzluğa rağmen yüzde 
7.2 büyümüş, 2017 yılında da bu 
büyüme devam ediyor. İkinci çeyrek 
büyüme rakamlarını Allah’a hamd olsun 
Türkiye bu büyümeyi yüzde 5.1 gibi bir 
yükselmeyle büyümeyi yakaladı ve bu 
büyüme içerisinde de inşaat sektörü 
önemli bir yer almıştır. Biz bir takım 
mobilya ihracatlarımızı da inşaat sektörü 
içerisinde yapmaktayız. Özellikle yurt dışı 
ihracat firmalarımız üzerinden mobilya 
ihracatlarımızı gerçekleştirirken bu gün 
2017 yılı itibari ile baktığımızda esasında 
bir çok firmamızın yurt dışı kanallarını 
da oluşturduğunu görüyoruz. Türkiye 
2016 yılı itibari ile ihracatını neredeyse 
8 katına çıkartarak 2.2 milyar dolar 
seviyelerine çıkmıştır” dedi.



Terör örgütlerine pirim vermeyeceklerini 
ve provokasyonlara gelmeyeceklerini 
belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA Bise,”15 Temmuz 
akşamını düşünün o akşam o hainler eğer 
başarılı olsaydı şimdi ben burada konuşuyor 
olabilir miydim? Onun için bizim birlik ve 
beraberliğimiz her şeyden önemli inanın biz 
birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz 
müddetçe yapamayacağımız bir şey yoktur. 
Biz Kürtü,Türkü, Arap, Laz, Çerkez’iyle 80 
milyonluk bir aileyiz. Biz beraber olursak 
Türkiye’yiz. Bölünmüş, küçülmüş bir Türkiye 
olmaz. O Devletçik olur. Ama Türkiye 
80 milyon nüfuslu bir büyük devlettir. 
Bölgesinde gerçekten mazlumların yanında 
olan bir devlettir. Ama bizi küçültmeye 
çalışan hainlere gereken dersi siz her zaman 
verdiniz. Nelerden bahsettiğimi siz daha iyi 
biliyorsunuz. PKK, FETÖ,DAEŞ, DHKPC’den 
hepsinden bahsediyorum.Allah’ın izni ile 
bunların hiç birinin gücü yetmeyecektir. 
Provokasyonlara gelmeyeceğiz bu günde bir 
provakatif hareket oldu. Ben Aysel hanımın 
annesine Allahtan rehmet diliyorum 

bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Biz 
hep beraber kardeşiz onun için lütfen 
hiçbir zaman bölücülüğe ayrımcılığa yer 
yok. Hepimiz kardeşiz biz 80 milyonluk 
bir aile olduğumuzu devamlı söylemek 
istiyorum. Bu terör örgütlerinin amacı 
aynıdır. Türkiye’de karışıklık yaratmaktır, 
provakasyon meydana getirmektir. Bunlara 
hiçbir zaman uymayacağız. Bunları 
içimizden silip atacağız. Kim olursa olsun 
bunlara hiçbir zaman değer vermeyeceğiz” 
diye konuştu.

“PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ”

“HEP BİRLİKTE MEMLEKETE SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Batman Başkanı Arif GÜNEŞ ise, “Fuarı 

düzenlemekteki en büyük çabamız; ekonomi-
si tarıma dayalı olan kentimizi sadece ham-
madde üreten değil, aynı zamanda ürettiği-
ni işleyen, pazarlayabilen ve katma değerini 
elinde tutan bir kimliğe kavuşturmaktır. Bu 
açıdan bakıldığında fuarımızın önemi daha 
iyi anlaşılacaktır.Biz göle bir maya çaldık. 
Çalışırsak, çabalarsak, hep birlikte memleke-
timize sahip çıkarsak, “Bu maya ya tutacaktır, 
ya da tutacaktır” dedi.
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Başkan Güneş, Siirt tanıtım 
günlerine katıldı

Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ, Batman Ticaret Borsası çalışma alanında bulunan Siirt 
ilinin İstanbul’da gerçekleşen tanıtım günlerine katıldı. Bu yıl dördüncüsünün gerçekleştiği 
tanıtım günleri Siirt’in İstanbullular tarafından tanınması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğ ve Bat-
man Ticaret Borsası ortak çalışması ile her 
yıl geleneksel hale gelen eğitim-öğretim yılı 
başlangıcında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 
belirlenen okullarda yardıma muhtaç öğren-
cilere mont dağıtımı bu yıl İl Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut KURTARAN, Batman Ticaret 
Borsası Arif GÜNEŞ Meclis Başkanı M.Beşir AL-
TUNÇ’un hazır bulunduğu törende dağıtımı 
gerçekleşti.

Öğrencilere mont dağıtıldı
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TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi 
Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’un ev 
sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet 
Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı 
Naci Ağbal katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirildi. 

Türkiyenin her bölgesinden katılımın 
sağlandığı şuraya Batman Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ ve 
Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ katıldı. 
Bölgeden gelen katılımcılar, bölgelerinin 
ekonomik sorunlarının aktardığı programda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip ERDOĞAN ve 
Başbakan Binali YILDIRIM tarafından dikkatle 
dinledi.  Bakanların sorunların çözümü 
konusunda aldığı notlar sorunların çözümü 
açısında sevidiricidir. Program kapsamında  

iç piyasayı canlı tutmak ve hareketlilik 
kazandırmak için yapılan vergi indirimleri 
dahil bir çok konuda hükümetin attığı 
adımlar açıklandı.

Ayrıca TOBB başlatmış olduğu  işletmelerin 
artı bir istihdam kampanyasının tanıtımı 
yapıldı. Cumhurbaşkanı Başlatılan bu 
kampanyanın takipçisi olacağını dile 
getirerek 81 ilin Valisinin bu konu üzerinde 
yoğunlaşması gerektiğini dile getirdi. Yine 
vergisini düzenli ödeyenlere yapılacak indirim 
düzenlenmesinin son aşamasına gelindiği 
yakın zaman da yürürlüğe girileceği belirtildi.

Bölgenin ekonomik sorunları
ekonomi şurasında aktarıldı

Türkiyenin her bölgesinden katılımın sağlandığı şuraya Batman Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ ve Meclis Başkanı M. Beşir ALTUNÇ katıldı.
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29
EKİM
Cumhuriyet 
Bayramı 
resepsiyonuna 
ilgi yoğundu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 
ilimizde düzenlenen etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyon’u 
ile son buldu. Vali Ahmet Deniz’in ev sahipliğinde TP Kristal Park’ta, 
düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu her kesimden yoğun katılımla 
gerçekleşti.

Girişimcilere sertifikaları verildi
KOSGEB tarafından düzenlenen ‘Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi’ sonucu sertifika almaya hak 
kazanan öğrencilere Valilikte düzenlenen törenle 
sertifikaları verildi. Kursiyerlere belgeleri Vali Ahmet 
DENİZ, KOSGEB Müdürü Evren ARIKAN, Batman 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ, 
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın DURMUŞ, 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir DEMİR, Esnaf Kefalet Odası Başkanı 
Şevki TAŞ, Ticaret İl Müdürü Şehmuz KALKAN, Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Servet KURT tarafından 
dağıtıldı.

BATMAN TİCARET BORSASI ETKİNLİKLER
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VALİ DENİZ, 
CUMHURİYET 

PASTASINI ŞEHİT 
YAKINLARI 

VE GAZİLERLE 
BİRLİKTE KESTİ

Cumhuriyet Pastası kesim öncesinde kısa bir 
konuşma yapan Vali Deniz, Cumhuriyetin 94. 
kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın 
mutluluğu içerisinde olduğunu ifade ederek, bu 
coşkunun her daim devam etmesi temennisinde 
bulundu. Vali Deniz, eşi Olcay Deniz şehit yakınları 
ve gazilerle birlikte Türk Bayrağı desenli pastayı 
birlikte kestiler. Cumhuriyet resepsiyonu davetlilere 
pasta ikramının ardından sona erdi

BATMAN TİCARET BORSASI ETKİNLİKLER

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği resepsiyona, Vali Deniz’in yanı sıra eşi Olcay Deniz,  
Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkanı Vekili Ertuğ 
Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı 
Ramazan Akbal, İdare Mahkemesi Başkanı Berkan Ayturan, Vergi Mahkemesi Başkanı Barış 
Çelik, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Baro Başkanı Av. Abdulhamit 
Çakan, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yardımcıları, kamu 
kurum yöneticileri, askeri erkan,  STK ve meslek odaları temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, 
muhtarlar, gaziler, şehit yakınları,  iş adamları ve  çok sayıda vatandaş katıldı.Vali Ahmet 
Deniz ve eşi Olcay Deniz, resepsiyona katılan davetlileri salon girişinde karşılayarak, 
vatandaşların bayramlarını kutladılar. Daha sonra salona geçen Vali Deniz eşi Olcay Deniz ile 
birlikte masaları tek tek dolaşarak, davetlilerle bir süre sohbet ederek, bayramını kutladılar.
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TİCARET BORSASI 
EMİTT FUARINDAYDI

Batman Ticaret Borsası, Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi, Batman 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Batman İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte bu yıl 21. düzen-
lenen EMİTT fuarına katıldı. İlki 1997 yılında gerçekleşen fuarın 16 yıl içerisinde dünyanın 
en büyük ilk beş turizm fuarı arasında yer alması EMİTT Turizm Fuarının, her geçen yıl ar-
tan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağladığı 
ifade edildi.

EMİTT fuarı, turizm sektörü için daha güçlü bir sinerji yaratmaya devam ediyor. Otel 
işletmeleri, turizm işletmeleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, turizm tedarikçileri, re-
smi kurumlar, diplomatik temsilcilikler, etkinlik organizatörleri, akademik kurum ve kuru-
luşlar, diğer turizm faaliyetleri, basın gibi birçok ürün grubunda faaliyet gösteriyor. Bat-
man Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ; “Böylesi büyük uluslarası bir fuarın yapılması 
ülkemiz turizmine büyük katkı sağladığını ve birçok ürün grubuna da sektörel canlılık 
kazandırdığını düşünüyorum” dedi.



EĞİTİM
SEMİNER VE

 SEMPOZYUMLARIMIZ
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“Yerel potansiyeller harakete 
geçirilmelidir”

Mardin’de “Türkiye Coğrafi İşaretler 
Beşiği Yukarı Mezopotamya Uluslararası 
Sempozyumu” yapıldı. DİKA Genel Sekreteri 
Yılmaz Altındağ, yerel potansiyeli harekete 
geçirerek, buna paralel ticari hareketliliğe 
ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mardin’de, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile 
Yerel Ürünler Coğrafi İşaretleri Araştırma Ağı 
(YÜCİTA) tarafından, “Türkiye Coğrafi İşaretler 
Beşiği Yukarı Mezopotamya Uluslararası 
Sempozyumu” yapıldı. Bir otelde yapılan 
toplantıya, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz 
Altındağ, Batman Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı M.Şah Çakar, Mardin Ticaret Odası 
Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, MARSİAD Başkanı 
ve OSB Başkan Vekili Nasır Duyan, Kızıltepe 
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe 
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Dündar, çevre 
illerin ticaret odaları başkanları, iş adamları ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumda konuşan DİKA Genel Sekreteri 
Yılmaz Altındağ, yerel potansiyeli harekete 
geçirerek, buna paralel olarak ticari hareketliliğe 
ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. 
Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta farkındalık 
oluşturacak ürünlerin olduğunu ifade eden 
Altındağ, “Bugün Mardin’de uluslararası bir 

sempozyuma ev sahipliği yapmanın haklı 
gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Turizm deniz 
ve tarihten ibaret değildir. Ürün zenginliğimizi, 
toplantılarda yerel aktörlerle bir araya gelerek 
anlatma ve bunu ticaret hareketliliğinde yerine 
oturtmayı birlikte başarma modunu yakaladık. 
Yerel ürünlerin iade-i itibarını sağladık. Bunları 
ticari potansiyele kavuşturmak ve marka değeri 
ile katma değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. 
Siirt’te 6 ve Mardin’de 6 ürün marka ürün 
tescilini almış durumda. Kırsalın, yerel ile 
yerelin ulusal buluşmasını sağlamak istiyoruz. 
Yereli uyandıracak, kalkındıracak şey marka ve 
katma değerdir” dedi.
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Elektronik belge 
yönetim eğitimi aldılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafın-
dan hayata geçirilen, kısa süre içinde tüm 
kurumlar tarafından kullanılacak elektron-
ik belge yönetimi eğitimleri Ankara’da 
gerçekleşti. 2018 Yılında tüm oluşturu-
lan evrakların elektronik ortama aktaracak 
sistemin eğitimlerine Batman Ticaret Bor-
sası personelleri katılım sağladı.

Bilgilendirme eğitimine katılım sağlandı
Batman Ticaret Borsası, düzenlenen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme 

Eğitimine katıldı.TOBB tarafından düzenlenen eğitime, Borsa Genel Sekreteri Vehbi AKBULUT 
ve Akreditasyon Sorumlusu İsa AKDAŞ katıldı.

Ticaret Borsası TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında beş yıldızllı hizmet anlayışını 
yükseltmeye devam ediyor. Dünyadaki hızlı değişim ortamında borsa olarak hayatta kalmak 
için ürün ve hizmet, strateji, teknoloji, örgütsel yapı ve yönetim uygulamalarına kadar her 
yönden gelişmelere adapte olabilmek için her geçen gün yeni eğitimler alarak üyelerin beklenti 
ve isteklerini en etkin şekilde karşılamak.

Borsa personeline bireysel 
emeklilik eğitimi

Batman Ticaret Borsası personellerine 
Medlife BölgeYöneticisi Bireysel Emeklilik 
Uzmanı Suzan GÖKALP uzmanı tarafından 
2018 yılında faaliyete geçecek zorunlu 
bireysel emeklilik hakkında eğitim verildi.
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“Organ Bağışı Haftası” 

Etkinliği

Batman Sağlık Müdürlüğünce, Organ 
Bağışı konferansı düzenlendi. Yeni 
Kültür Merkezinde düzenlenen 

konferansa Vali Ahmet Deniz, Sağlık 
Müdürü Dr. Osman Sünger, Müftü Turgut 
Erhan, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, 
kurum müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Vali Ahmet Deniz, İl Sağlık Müdürlüğünce 
Kültür Turizm Müdürlüğü konferans 
salonunda “3-9 Kasım Organ Bağışı 
Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen 
konferansta, organ bağışının önemine 
değindi. Hastaların bir umutla organ 
beklediğini vurgulayan Vali Deniz, bu 
nedenle farkındalık yaratmak amacıyla geçen 
yıl başlattıkları “Hayata Bağış” kampanyası 
ile organ bağışı konusunda Batman’ın 
53. sıradan 29. sıraya çıktığını söyledi. 
Türkiye’nin sağlık alanında dünyada artık 

örnek gösterilen ülkelerden biri olduğunu 
anlatan Deniz, “Organ nakillerinde de öyle 
ve çok başarılı nakiller yapılıyor. Bu bizim 
için gurur verici bir şey.” ifadelerini kullandı.



ODAMIZ TARAFINDAN 
YAPILAN

PROTOKOL 
VE SÖZLEŞMELER
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Milli Eğitim ile işbirliği 
protokolü imzalandı

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Batman Ticaret Borsası arasında ‘Mesleki ve 
Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Borsa 
hizmet binasında gerçekleşen işbirliği protokolü imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut Kurtaran, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güneş, MEM Şube 
Müdürü Abdulvahap Hınç ve Batman Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Arif GÜNEŞ, “Milli Eğitim Müdürümüz ile imzaladığımız mesleki ve 
teknik eğitim alanında öğrenim gören öğrencilerimize yönelik imzaladığımız protokol ile bu 
alanda eğitim alan öğrenciler için kendilerini yetiştirmeleri açsından çok faydalı olacağına 
inanıyorum” dedi.

DİKA’dan projemiz geçti
2017 Yılı içinde DİKA tarafından açıklanan 

Teknik destek kapsamında Batman Ticaret 
Borsası tarafından başvuruda bulunan pro-
je kabul edildi. Mardin DİKA hizmet binasın-
da gerçekleşen sözleşme DİKA Genel Sekret-
eri Yılmaz ALTINDAĞ ve Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Vehbi AKBULUT tarafından imzalandı. 
Kalkınma Ajansına sunulan “Kurumsallaşma 
Aşamasında Kişisel Gelişim Eğitimleri” projesi 
ile Borsa, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamın-
da beş yıldızlı hizmet anlayışını yükseltmeyi 
hedefliyor.
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Özel Zilan hastanesinden
çalışan ve üyelerimize % 20 indirim

Batman Ticaret Borsası ile Özel Zilan Hastanesi arasın-
da sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme gereği borsa 
çalışan ve üyelerine yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. 
Yatan hastalara verilen hizmetler ve günü birlik kapsamın-
da mevzuat gereği yasal sınırlar içerisinde alınmakta olan 
bütün tahlil, tetkik,lazer, estetik, checkup ve tüm ameliyat-
larda % 20 oranında indirim uygulanacaktır.

Batman Ticaret Borsası ile İşkur İl Müdürlüğü arasında 
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik”kapsamında 
İstihdam Güç Birliği Protokolü imzalandı. Ticaret Borsası 

Başkanı Arif GÜNEŞ, “İşsizliğin önüne geçmek ve kentin 
içinde bulunduğu işsizlik durumuna çözüm bulmak amacıyla 
Batman Ticaret Borsası olarak gereken çabayı sarfedeceğiz” 
diye konuştu. Toplantıya katılan Vali Ahmet DENİZ, Milletvekili 
Ataullah HAMİDİ imzalanan protokole herkesin tam destek 
vermesi gerektiğini dile getirdi.

İş-Kur ile 
istihdam 
protokolü 
imzalandı

Borsa, İSO 
9001-2015 

sistemine geçti
Batman Ticaret Borsası 

2014 yılından beri sahip 
olduğu İSO 9001-2008 kalite 

yönetim sistemini revize 
ederek, İSO 9001-2015 kalite 

yönetim sistemine geçiş 
gerçekleşti. Yeni sistemin 

denetimlerin akredite firma 
olan Sisbel belgelendirme ile 

gerçekleşecek.
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Batman Ticaret Borsası ile KOSGEB Batman Müdürlüğü arasında “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi” protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile ilimizde 
girişimciliğin arttırılması amacıyla Batman Ticaret Borsası binasında 10 gün 
boyunca eğitim verilecektir.

Bayanlara girişimcilik eğitimi verildi

BAYANLARA POZİTİF AYRIMCILIK
Eğitimin başvuru tarihlerinin 8 Mart 

Dünya Çalışan Kadınlar Gününe denk 
gelmesi dolayısıyla Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitiminin sadece bayanlardan oluşturulması 
kararlaştırıldı.

Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Arif GÜNEŞ, “Girişimcilik belgesini 
kurum olarak vermeye başladığımız günden 
bu yana 400’ün üzerinde girişimci adayına 
eğitim verdiklerini, önümüzdeki süreçte de 
girişimci adaylara gereken desteği sunma 
adına, bu tür projelerimizi devam ettireceğiz. 
Ayrıca bu yıl ki eğitimlerimiz Dünya Çalışan 
Kadınlar Gününe denk gelmesinden dolayı 
kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak 
eğitimimiz sadece kadınlara yönelik olacaktır 
ve gerekli desteği sunan KOSGEB İl Müdürü 
Evren Arıkan’a teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Başkan Arif GÜNEŞ ve KOSGEB Müdürü 
Evren ARIKAN’ın imzaladığı protokol ile 
eğitimler Batman Ticaret Borsasında 15 Mart 
2017 tarihi itibarıyla başlayıp, 12 Mart 2017 
tarihi itibariyle son bulacaktır. 

BATMAN TİCARET BORSASI PROTOKOL VE SÖZLEŞMELER
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“15 TEMMUZ’U ASLA 
UNUTMAYACAĞIZ, 

UNUTTURMAYACAĞIZ”

15 Temmuz darbe 
girişiminin yıl dönümünde 
Batman Ticaret Borsası, 
Batman Ticaret ve 
Sanayi Odası  ile 
Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (MEMUR-
SEN),  HAK- İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (HAK-
İŞ), Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Türkiye 
KAMU-SEN) sivil toplum 
kuruluşlarının Batman 
temsilcileri ortak bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ 
yaptığı değerlendirmede, “Hain darbe girişiminin demokrasimize 
ve ülke ekonomisine vermiş olduğu zararın büyük. Milletimizin 
birlikteliği ile darbe sürecinde verilen cevap ve sonrasında oluşan 
birliktelik ruhunun devamı niteliğinde olan bu basın açıklamamız, 
inanıyorum ki amacına ulaşacaktır” diye konuştu.

Okunan basın açıklamasında şunlara değinildi: “Bu masada 
oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 
81 ilde aynı anda yapıyoruz. Tarihimizin en zor günlerinden biri 
olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca, 
farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 
Temmuz ruhunu canlı tutacağız.

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.
15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi.
15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en 

büyük tehlikeydi.



Değerli basın mensupları,
En az 15 Temmuz kadar, darbe 

girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından 
zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir 
travma yaşadı.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında 
ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları 
yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz 
etkilendi.

Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz 
sayesinde bunların hepsini de kısa sürede 
atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare içinde 
aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla 
toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir 
yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik 
büyümeyi yakaladık.

İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı 
ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza 
yeni istihdam sağladık.

İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya 
başladık.

Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden 
kazandık.

 Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye 
dünyanın en zor stres testinden başarı ile 

çıkmıştır.
Emin olun bizim son bir yılda 

yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir 
daha ayağa kalkamazdı.

Ama biz dimdik ayaktayız. 
Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar 

altında hiç kimsenin yapamayacağını 
yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.
Yapacak daha çok işimiz, büyük 

hedeflerimiz var.
 



15 Temmuz sonrası toparlanma 
sürecini tamamladık. 

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız 
gerekiyor.

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koş-
ma zamanı.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni re-
korlar kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha 
da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek ileriye taşımalıyız.

Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare 
içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

 
Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 

sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük 

demokrasi sınavının birinci yılında bütün 
dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, 
gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır 
almaya davet ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik dev-
letlerin de desteklerini bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir 
insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak 
daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.

 
Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha 

büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi 
büyük hedeflerine taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediy-
oruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 
Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmay-
acağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık 
olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 
Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türki-
ye.”



BASINDA BİZ







BU İŞ OLUR...!
Binlercesine iş, 

Binlercesine aş olur.






