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Abdulkadir DEMİR
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı



ÖN SÖZ
Odalar bölgelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında çok önemli görevler 

üstlenmektedir. Üzerlerindeki bu büyük sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için de
özverili ve planlı hareket etmek zorundadırlar. Dünyanın küreselleşme sürecinde “Değişimi
Yönetmek” ülkeler ve kurumlar için hayati önem taşımaktadır. Son dönemde yaşanan krizler 
tüm dünyada iş yapış şekillerini değiştirmiştir. Kurumsallaşamayan, çağdaş yönetim ilkelerini 
uygulayamayan, bilgiye dayalı politikalar üretemeyen, kısacası planlı hareket edemeyen 
organizasyonların günümüz şartlarında ulusal bazda bile mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri 
neredeyse imkânsızdır. Kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleştiriliyor olması, Serbest Piyasa
Ekonomilerinin temel prensibidir. Ekonomik küreselleşmeden bahsedebilmemiz, bu 
entegrasyona ayak uydurabilmemiz için, kalkınmayı sağlayacak özel sektörün 
uluslararası rekabet düzeyini yakalamış olması gerekmektedir. Gelişmiş 10 ülke arasına 
girmek ve 500 Milyar $ ihracat yapmak, ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan ana 
hedeflerdir. Ülkemizi bu hedeflere taşıyacak tek aktör ise odalarımızın üyeleri olan 
özel sektörümüzdür. Odalarımız ise, özel sektörümüze bu zorlu görevde yol gösterecek,
destek olacak ve yanlarında yürüyecek olan yegâne kurumlardır. Özel sektörümüzün 
kurumsallaşmalarını, verimlilik temelli çalışarak rekabet avantajını yakalamalarını ve 
uluslararası piyasalara açılmalarını sağlamak için odalarımızın üyelerine etkin biçimde
hizmet sunması gerekmektedir. Odalarımızın dünyadaki bu değişim ve dönüşüm sürecine ayak 
uydurabilmeleri için kendilerine yeni vizyon belirlemeleri ve bu vizyon çerçevesinde 
kapasitelerini geliştirmeleri gerekmektedir. Batman Ticaret ve Sanayi Odası olarak; 
küreselleşen dünyada, öncelikle bölgemizin, dolaylı olarak ülkemizin, gereken pozisyonu 
alabilmesi için, üyelerimizin geçirmesi gereken bu değişim sürecinde önderlik etmeyi
kendimize asli görev olarak addetmekteyiz. Bu bilinçle, hem TOBB Oda/Borsa Akreditasyon 
Sisteminin gereklerini yerine getirmek, hem de üyelerimize çağdaş hizmet sunabilmek için, 
değişim ve dönüşüm sürecini en iyi biçimde yönetmeyi planlıyoruz. Çalışmalarına başlamış 
olduğumuz Stratejik Planlama ile odamızı tüm paydaşlarımızla beraber belirlemiş olduğumuz 
Vizyona taşıyacak yol haritasını hazırlamış olacağız. Batman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
Stratejik Planının öncelikle odamıza, bunun doğal sonucu olarak da bölgemizin
kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı düşüncesiyle, hazırlanma aşamasında 
katkı vermiş olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  Saygılarımla...

Abdulkadir DEMİR 
Başkan
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VİZyoNuMuZ

MİSyoNuMuZ

HİZMeT KAlİTeSİ
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“Üyelerimizin hizmet anlayışını sürekli geliştirecek teknolojik alt yapının oluşturulması, üretim ve 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ile iletişimi güçlü kılarak, üye memnuniyetinin 
sürekli arttırılmasını sağlamak ve aynı zamanda üyelerimizin gelişimine katkı sunmak. Persone-
limizin sürekli gelişmesini sağlayarak hizmet birimlerimizi güçlendirmek, Paydaşımız olan diğer 
kurum ve kuruluşlarla stratejik temelde ilişkilerimizi sürekli geliştirmek.”

“5174 sayılı mevzuat çerçevesinde üyelerimize etkin hizmet sunmak;Batman ilinin sanayi ve 
ticaret alanında alt yapısının oluşturulması, her sektörün üretim,hizmet ve kalite düzeylerinin 
arttırılması için uygun ortamlar hazırlamak ve Batman ilinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtı-
mını sağlamak.”

BATMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI olarak; Sunmuş olduğumuz Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyetleri 
kapsamında; Üyelerimizin taleplerini yasal mevzuatlar çerçevesinde karşılayarak, üye memnuni-
yetini sağlamak, çalışanların kalite yönetim sistemine katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak 
amacı ile eğitimler planlamak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak, tüm faaliyetlerimizde, kalite 
yönetim sistem şartlarına uymak ve bu doğrultuda kalite hedeflerini oluşturarak sistemimizi sürekli 
İyileştirmek, Batman’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında öncü bir rol üstlenmek, teknolojik geliş-
meleri ve yasal mevzuatları takip ederek, Hizmet kalitesini arttırmak kalite politikamızdır.
HİZMeTleR odAMıZıN; Kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirme-
nin yanı sıra, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, “üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir 
seviyeye getirmek” gibi önemli bir misyonu daha vardır. Bu misyon çerçevesinde, odamız, üyeleri-
nin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulma-
ları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi olmak durumun-

dadır. Kalite, “üyenin beklentisinin karşılanma düzeyi” olarak tanımlandığından, 
Oda, “ticaret sicili”, “üye sicili” ile “kıymetli evrak hazırlanması ve satışı” gibi 

mevzuatla verilmiş görevleri yerine getirirken en yüksek memnuniyet 
seviyesini yakalamasının yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm 

üretecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri de en iyi biçim-
de sunmak zorundadır. Yönetim anlayışı ve Kurumsal Kapasi-

tenin niteliği, hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir.



PeRSoNelleRİMİZ
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KRedİ GARANTİ foNu
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Batman Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana tüm yönetim kurulu-
muz,meclis üyelerimiz,meslek komitelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte Batman’a, bölgemize ve 
ülkemize hiçbir sorumluluktan kaçmadan var gücümüzle hizmet etmeye çalıştık. Odamız,ilimizin 
en önemli meslek kuruluşu olarak,başta üyelerimiz olmak üzere Batman’da,bölgemizde her kesi-
min ortak fayda sağlamasına yönelik çalışmalar yapmak,projeler yürütmek,toplam kalite hedef-
lerini izlemek ve takip etmek,bölgemizin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlayacak 
faaliyetleri yürütmek,sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği en 
iyi seviyeye yükseltmek,odanın performansını yükseltecek,yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesa-
retlendirilmesine yönelik eğitimleri amaç edindik.
Oda olarak her zaman, ilgili yasal düzenlemelerin bize verdiği yetki ve sorumluluğun yanı sıra 
ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarına duyarlılık göstermek, gündeme taşımak, çözüm 
önerileri geliştirmek,çözümün bir parçası olmak ve sorunların kamu kurum kuruluşları nezdinde 

takibini yapmak,tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirerek katılımcı yö-
netişim bilincinin olgunlaşması yönünde çalışma yaptık.

Bu vesile ile Odamız tarafından göreve geldiğimizden beri yaptık-
larımızı içeren çalışmaları taktirinize sunar hepinize saygılar ve 

başarılar dilerim

SAyıN üyeleRİMİZ;

Abdulkadir DEMİR
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
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06 Ekim 2017 tarihleri 

arasında yaptıklarımız

yÖNeTİMİN yAPTıKlARı

Belgelerden ücretleri kaldırdık

Borç yapılandırma bildirimi

Faaliyet belgesi

İmza onay belgesi

Meslek grubu değişikliği tebligatı

İhale durum belgesi

Meslekten men edilmediğine dair belge

Ticari ehliyet belgesi

Ticari ikametgah belgesi

Yerli istekli belgesi

Ortaklık teyit belgesi

Derece değişikliği tebligatı

Ödeme planı bildirimi

Sanayici belgesi

İhale durum belgesi

Kayıt yapıldığına dair tebligat

Belge

Nace değişikliği tebligatı

Firmanın ortakları belgesi

Özel belge - 1

Özel belge - 2

Özel Belge - 3

Özel belge - 4 (Formatlı)

Özel belge - 5 (Formatlı)

Özel belge - 6 (Formatlı)

Özel belge - 7 (Formatlı)

Özel belge - 8 (Formatlı)

Özel belge - 9 (Formatlı)

Özel belge - 10 (Formatlı)

Özel belge - 11 (Formatlı)

Teşekkür belgesi

Boz belge

Registrydocument



Batman Ticaret ve Sanayi Odası kendini sürekli geliş-
tirmekte sınır tanımıyor. 24.02.2014 tarihinde Türkiye oda-
lar ve Borsalar Birliğinde 
yapılan Akreditasyon (Beş 
yıldızlı hizmet sunan oda ) 
belge yenileme sertifika tö-
reninde,2016 Kasım-Aralık 

aylarında Türkiye genelinde denetim geçiren 54 oda ara-
sında denetim sürecini  başarı ile geçirip bu odalar arasın-

da başarılı bir puan alarak tek 
başına belgesini üst seviyeye 
çıkaran oda oldu. Bu sertifika-
yı odamıza kazandıran tüm 
personellerimizi  ve ayriyeten 
Akreditasyon sorumluları olan 
ve özverili çalışmaları yapan 
Genel Sekreterimiz Şeyhmus 
İşcan,Personellerimiz Doğan 
Demir ile Mazhar Taşan’ı yö-
netimim adına tebrik ediyor. 
Başarılar diliyorum.

Abdulkadir DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetime geldikten sonra en 
kısa süre içerisinde klasik oda an-
layışı içinden çıkarak toplam ka-
lite yönetişim anlayışı ile odamızı 
yenileyip Akredite oda olduk.

  Bir süre sonra kalitemizi yük-
selterek denetim geçiren 54 oda 
içerisinden belgesini yükselten 
tek oda olarak C kategorisinden 
B kategorisine yükseldik.

Sistemin amacı, Türk Oda/Bor-
sa sisteminin; Oda/Borsalarımız 
arasında kalite bilincinin yerleşti-
rilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş 
dünyası nezdinde saygınlığının ve 
hizmet türlerinin artırılması, hizmet 
kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Bor-
sa Sistemine uyumunun bir birine 
yakınlaşmanın sağlanması sure-
tiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemi-
ne uyumunun sağlanmasıdır. Bu 
düşünceyle yönetime geldikten 
sonra en kısa süre içerisinde kla-
sik oda anlayışı içenden çıkarak 
toplam kalite yönetişim anlayışı 
ile odamızı yenileyip Akredite oda 
olduk.

AKRedİTe odA olduK

AKRedİTASyoN SeRTİfİKA TÖReNİ
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STRATejİK 
PlANıMıZı yAPTıK
Batman Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak Klasik 
Yönetim anlayışından 
Çağdaş Yönetim anlayı-
şına geçmek, amaç ve 
hedeflerimizi belirleyip 
bu hedeflere ulaşmak 
amaçlı dört yıllık stratejik 
planımızı yaptık.



ToBB GüZel SANATlAR lİSeSİ
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BATSO’nun Katkılarıyla...

Girişimlerimizle Batman’a 24 derslik Anadolu Lisesi kazandırdık;
Batman’ın derslik sıkıntısını azaltmak ve geleceğimizin teminatı olan sevgili gençle-
rimize daha sağlıklı ve uygun eğitim ortamı sağlamak amacı ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  düzeyinde yapmış olduğumuz girişimlerle ilimize 
24 derslik Anadolu Meslek Lisesini kazandırdık.





Her yıl düzenli ola-
rak en az 1000 
öğrenciye mont 
ve 700 aileye gıda 
yardımında bulun-
duk; Sosyal sorum-
luluk bilinciyle bir 
çok yardım orga-
nizasyonunda yer 
aldık; Geleneksel 
olarak her yıl en az 
1000 öğrenciye kış-
lık mont, 700 aileye 
gıda yardımında 
bulunarak kısmen 
de olsa yardım eli-
mizi kendilerinden 
esirgemedik.

Sosyal sorumluluk 
bilinciyle birçok 
yardım organizas-
yonunda yer aldık; 
bölgemizde yaşa-
nan sıkıntılardan ve 
gerginlikten  dolayı 
mağdur duruma 
düşen Şırnak ve 
Cizre halkına bir 
TIR dolusu gıda ve 
temel ihtiyaç mal-
zemeleri gönderildi.

BATSo’dAN şıRNAK Ve cİZReye yARdıM



GüMRüK BİNASı
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Girişim ve Lobi çalışmalarımızla İhracat ve İhracatlarımıza faydalı olması 
adına yeni Gümrük sahası ve binasının ihalesini yaptırdık.

Amaç; Gümrük işlemlerinin 
kolaylaştırılmasını sağlamak. 

Hedef; Türkiyenin bölge ilimizin 
dış pazardaki lokomotifi olan 

ihracatın teşvik edilmesi. İhracatta 
yerinde gümrükleme gibi diğer 
uygulamalarla beraber gümrük 

işlemlerinde kaydedilen zamanın 
ve artan maliyetlerin önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yeni Gümrük Binası

Yeni Gümrük Binası

Eski Gümrük Binası



HASTANe odASı
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BATMAN
BÖLGE DEVLET

HASTANESİ

Hastahanede bir oda donatarak
sağlık sektörüne ve insanlarımıza katkı sunduk.





eSKİ BİNA
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yeNİ BİNA İç dİZAyN
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yeNİ BİNA İç dİZAyN
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yeNİ BİNA İç dİZAyN
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YENİ ARşİv ODASı

ESKİ ARşİv ODASı

TOplANTı SAlONu



KoNfeRANS SAloNu
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Yeni Konferans Salonu
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BAşKANlıK MAKAMı
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Amaç; İhracat yapan firmalarımızın  ihracatı 
yönetebilmek ve pazarlamasını yapabilme ye-
tisine sahip olmalarını  ihracatın uygulama kıs-
mını, başka bir deyişle satışı yapılmış ürünlerin 
yurt dışı edilme işlemlerinin nasıl yapılacağına 
katkı sunmaktır.
Gümrükleme işlemlerini anlatmaktır.
İhracatımızı yönetip pazarlamasını yapacak bir 
elemanın öncelikle bakılması gereken niteliği, 
pazar araştırmalarını bilip bilmediği, nasıl 
ihracat bağlantısı yapacağına dikkat edilmesi 
gerektiğine dikkat çekmektir. İşletmelerimizin 
mevcut koşulları ile ihracata ne kadar hazır ol-
duğunu belirleyebilmesinin de önemli  olduğu-
nu anlatıp İşletmelerimizin ihracata girebilmesi 
veya mevcut ihracatının sürdürülebilir olması 
için neler yapılması gerektiğini izah etmektir.

24



ABİGeM’İ şİRKeTleşTİReReK üyeleRİMİZİN 
MeSleKİ GelİşMeleRİNe KATKı SuNduK...

HeR yıl HıZ KeSMedeN KoSGeB uyGulAMAlı GİRİşİMcİlİK KuRSlARı yAPARAK 
GİRİşİMcİ RuHuNu cANlı TuTuP İş HAyATıNA ATılMAlARıNı Ve İSTİHdAMA KATKı SuNduK
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ABİGEM’İ Şirketleştirerek üyelerimizin mes-
leki gelişmelerine katkı sunduk;
İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti, iş ve 
meslek seçme aşamasında bulunan,  
üyelerimize  meslek danışmanlığı boyu-
tunda katkı sunduk. ilk kez çalışma haya-
tına atılacak olanlara, uzun süreli işsizle-
re, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, 
meslek edinmek, meslek değiştirmek, 
mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere 
ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve 
gruplar halinde görüşmeler yaptık. onla-
rın meslek ve iş seçiminin önemi konu-
sunda bilinçlendirdik. işyerleri, meslekler 
ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi 
olmalarına ve kendilerini tanımalarına 
yardımcı olduk. Ayrıca iş danışmanlığı 
kapsamında odamıza başvuran ve iş 
arayan işsizlere, mesleki eğitim merke-

zi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve 
üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik 
görevini tamamlamak üzere olan er ve 
erbaşlara iş arama, iş bulma ve işi elde 
tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş 
hazırlama konularında yardımcı olmak 

üzere iş arama becerileri geliştirme da-
nışmanlığı yaptık.
İşleri ile alakalı proje hazırladık ve pro-
je hazırlamalarına yardımcı olduk.Tüm 
hibe,destek,teşvik ve krediler hakkında 
üyelerimizi bilgilendirmeye çalıştık.

Amacımız;İşsizlik oranında Türkiyede başı çeken ilimizde gençlere kendi işini 
kurma fırsatı yaratmak,girişimci adaylarına yardımcı olmak. Oda olarak, 

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile 
tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak



GeNç Ve KAdıN GİRİşİMcİleR 
üye Ve BAşKANlARıNı SeçTİK

HeR KeSİMdeN MİSAfİR AğıRlAdıK

26

İlimizdeki kadın ve genç girişimci potansi-
yelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştiril-
mesi ve daha donanımlı hale getirilmesini 
amaçladık.

Ağırlamış olduğumuz 
misafirlerle odamızın hem sosyal 
yönünü kuvvetlendirdik hemde 
ağırlamış olduğumuz her kesimden 
misafirlerle(Resmi kurum ve kuruluş 
temsilcileri,Özel kurum ve kuruluş 
temsilcileri,STK’lar,Dernekler, Siyasi 
Partiler,Akademisyenler,Bürokratlar v.s) 
üyelerimizin mesleki  gelişimlerine katkı  
sunmaya çalıştık.



TüRKİyeNİN eN BüyüK
İş AdAMlARıNı İlİMİZde AğıRlAdıK
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Amaç; Misafirlerimizin kariyer ve iş dünyasında 
elde ettikleri başarıları ilimizdeki iş Dünyasına 
anlatmak. Başarılı şirket politikalarının aktarımını 
sağlamak. İş kariyerinin gelişimine katkı sunmak.

İş yerlerindeki sektörlerin karşılıklı dayanışma ve 
etkileşimini sağlamak. Deneyimlerini aktararak 
iş dünyamızın  daha az hata yapmayı öğrenen 
kurum kültürünü oluşturmak.

KAdıNlARıMıZı uNuTMAdıK

Cefakar kadınlarımızı 
iş hayatında daha 
fazla görmek dileği ile 
onları yalnız bırakmayıp,
8 Mart Dünya kadınlar gününde 
kadın çalışanları ziyaret ederek 
çiçek dağıttık.



a) AB  Projesi kapsamında ÇAĞDAŞ BİR DÜNYADA ÜYELERİ-
NE HİZMET SUNAN BİR ODA anlayışı ile hazırladığımız projey-
le odamıza elektronik belge arşivi ve 7-24 elektronik belge 
talep post hizmeti sağladık.
b) 2014 yılı Teknik destek proğramı kapsamın-
da(TRc3/14/Td/0028) İHRAcATTA VeRİMlİlİK ARTıyoR; 
projesi 
Amaç; Yapılacak eğitimler dolaylı yoldan istihdama, ino-
vasyona ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak, farkındalık 
yaratmak, bölge ekonomisinin kalkınmasına katkı sağla-
mak hem de bu tür eğitimlerin yaygınlaşmasını artırmaktır..
c) 2015 doğrudan faaliyet desteği kapsamın-
da(TRc3/15/dfd/0008) BATMAN ATıKlARıNdAN ARı-
NıyoR; Projesi
Amaç; Sanayileşmesi gelişme ve büyüme yönünde olan 
Batman ilinde, Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımı ile
kaynakların etkin kullanımının sağlanarak hem çevresel 
performanslarının hem de rekabet güçlerinin
artırılması ve böylece bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirli-
ğine katkı sunulması
d) ülkesine Katma değer katan bilinçli ve sağlıklı genç-
lik ile güzel bir geleceğe projesi
Amaç; Proje ile madde bağımlılığıyla mücadelede 
önemli bir farkındalık oluşturmayı, Batman’da yaşayan 
madde bağımlılarının istihdam edilebilirliklerini arttırmayı 

ve madde bağımlılarının yakınları ve risk grubundaki insan-
larda bilinç oluşturulması hedeflenmektedir. Projemizin te-
mel faaliyetleri madde bağımlıları ile ilgilenecek profesyo-
nellerin eğitimi, madde bağımlılarının temel becerilerinin 
geliştirilmesi, rehabilitasyon programları, mesleki eğitimler, 
bilinçlendirme faaliyetleri ve kültürel ve sosyal aktiviteleri 
içermektedir.

PRojeleR
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TAZİye eVİ
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ERKEK BÖlÜMÜ

MuTFAKYEMEKHANE

Dinimiz ve kültürümüz açısından çok önemli olan ilimizin en yoğun
mahallelerinden olan kültür mahallesine BATSO tarafından taziye evi yaptık.

Halka hizmet
Hakka hizmettir
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TAZİye eVİ BAYAN BÖlÜMÜ

LAVABO ve ABDESTYEMEKHANE

MuTFAKMESCİT, WC, EMZİRME ODASı
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oKul-SANAyİ İşBİRlİğİ PRoToKolü
Amaç: İş Dünyasının 
kalifiye elamanını sağ-
lamak, ilimizin istihdam 
sıkıntısını gidermek ve 
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Liselerinde görev 
alan öğretmen ile alan 
öğrencilerinin yeter-
liliklerinin geliştirilme-
si,alan proğramlarının 
güncellenmesi,sektör 
çalışanlarının mesleki 
bilgilerinin geliştirilerek 
yeterliliklerinin belge-
lendirmesi ile atölye 
meslek dersi öğret-
menleri ve öğrencileri-
ne sektörde meydana 
gelen teknolojik geliş-
melerin aktarılmasını 
sağlamak. Ön gören iş-
birliği protokolü BATSO,İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İş Kur İl Müdürlüğü 
arasında imzalandı.

BATMAN SAğlıK çAlışTAyı
Amaç: “Türkiye ‘de 
ve İlimizde va-
tandaşların sağlık 
hizmetlerine yönelik 
beklenti ve memnu-
niyetlerini araştırmak 
ve katkı sunmak.
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Batman Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonunda FAİR PLAY 
Halı Saha futbol  turnuvası düzenleyip sivil toplum örgütleri,kamu 
kurum ve kuruluşlarının kaynaşmasını sağlamak.

fuTBol TuRNuVASı düZeNledİK

odA Ve BoRSAlAR çAlışTAyıNA dİyARBAKıRdA KATıldıK
Diyarbakır Ticaret Borsası’nda gerçekleşen Kıyasla-
ma çalıştayına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) 
Başkanı Engin Yeşil, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Şahin, DTB Başkan Vekili Şeyhmus Ayhan, 
DTB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, Batman, Adı-
yaman, Mardin, Kızıltepe, Nusaybin, Nizip, Şanlıurfa, 
Siverek, Siirt, Birecik Oda ve Borsalarının Yönetim Ku-
rulu Başkanları, Başkan Yardımcıları Genelsekreterleri 
ile Akreditasyon sorumluları katıldı.Odamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz Şeyhmus İşcan,Akraditasyon so-
rumlularımız Doğan Demir ve Mazhar Taşan katıldılar.
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üNİVeRSİTe SANAyİ İş BİRlİğİ ofİSİ

MeSleKİ Ve TeKNİK eğİTİM çAlışTAyı

İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitime katkı sunmak 
amacı ile Genel sekreter düzeyinde iki gün katıla-
rak oda olarak çalıştaya katkı sunduk

Üniversite sanayi iş birliği ofisinin kurulmasının 
amacı iş dünyasına ve yeni girişimcilere çeşitli 
eğitim,danışmanlık ve proje hazırlama desteğini 
vermektir.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Batman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BATSO) ortaklaşa yürüttüğümüz mesleki kursların 
startını verdik.
AB-Ülkesine Katma Değer katan, Bilinçli ve Sağlıklı Gençlik ile 
Güzel Bir Geleceğe Projesi”’nin mesleki bütünleşme kısmı olan 
“Mesleki Kurslar”ın startı verildi. Proje ile dezavantajlı gençlerin 
sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin artırılması, iş-

gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piya-
sasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması he-
defleniyor. Projeye dahil olacak olan gençler, İş-Kur tarafından 
mülakatla alınacak. Proje kapsamında, 10 meslek dalında kurs 
açılacak. 6 ay boyunca İş-Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğünün 
de desteği ile devam edecek olan kurslarda 200 kişi ücretsiz 
faydalanıp, katılım ücreti alacak. Projeye dahil edilecek kişile-

rin istekleri ve becerileri doğrultusunda başlayan 
mesleki kurslar; Kasiyerlik kursu, Doğalgaz İç Tesi-
satçılığı kursu, Kuaförlük kursu, Otomotiv kaportacı-
lığı kursu, Berberlik (Saç-Sakal Kesimi) kursu, Elektrik 
Tesisatçılığı ve proje çizeri kursu, Ahşap Montaj Ele-
manı kursu ve Aşçı Yardımcılığı kursu. alacaklardır.
Kursların sonunda sosyal entegrasyonu ve istih-
dam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasına 
erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına 
girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmak 
adına çalışmalar yürütülüp istihdam alanlarının 
yaratılabilmesi için proje ortağı BATSO sorumluluk 
üstlenip bu konuda çalışma yürütecektir.”

MeSleKİ KuRSlARıNı BAşlATTıK



Toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat-
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’a, reel sektörün 
güçlenmesi ve rekabet gücünün artması konu-
sunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
İstişareye verilen önemin iş dünyasının şevkini artır-

dığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Şimdi sizin lider-
liğinizde, hükümetimizin, ekonomiye odakla-

nıp, büyüme ve reform alanında yeni bir 
sıçrama başlatacağına inanıyoruz. Bu 

çerçevede üzerimize düşeni ya-
pıyoruz, yapacağız” dedi

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdülkadir DEMİR Başbakanlık’ta 
düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
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EKK Kararları-4 EKK Kararları-5

EKK Kararları-6

u  Ne Talep ettik 
4 İstihdam için destek verilsin
4 Toplum Yararına Programı (TYP) azaltılıp İşbaşı Eğitim 
Programı artırılsın
u Ne çıktı
4 Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam 
sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin 
yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar destek verildi. 
4 500 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı ile özel sektörde 
istihdam edilecek
4 Ocak 2017 den bu yana 1.2 milyon ilave istihdam 
sağlandı.

u  Ne Talep ettik 
4 Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’lere 
destek verilsin
u Ne çıktı
4 Bankaların, reel sektör firmalarının kredilerini yapı-
landırması kolaylaştırıldı.
4 BDDK bankacılık sektörünün reel sektöre kredileri-
ni yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan veren 
karşılıklar kararnamesini kabul etti. 
4 Burada bazı yükler buradan alınıp; elde edilen 
kaynakları bankalar, kredi yapılandırmasında kullana-
caklar. 
4 KDV iadeleri hızlandırıldı.

u  Ne Talep ettik 
4 İş sağlığı/Güvenliği KOBİ’lere büyük yükler getiriyor.
u Ne çıktı
4 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan iş yerleri için;iş güvenliği uzmanı hekimi çalıştırma 
zorunluluğu, 1Temmuz 2017 tarihinden 1 Temmuz 
2020 tarihine ertelendi.

ANKARA’dA yAPılAN GİRİşİMleRle
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ANKARA’dA yAPılAN GİRİşİMleRle

Diğer Kararlar-1 Diğer Kararlar-2
u  Ne Talep ettik 
4 Vergi, Prim ve Oda aidat borçları yapılandırılsın
4 Vergisini düzenli ödeyen ödüllendirilsin
u Ne çıktı
4 Haziran 2016’ya kadar olan vergi, prim, Oda aidat, 
odaların TOBB’a aidat borçları yapılandırdı. 
4 1,2 milyon kişi yararlandı. 78 milyar TL’lik borç yapı-
landırıldı.
4 Yapılandırmadan 118 bin Oda-Borsa üyemiz yarar-
landı. 88 milyon TL yapılandırıldı.
4 Maliye Bakanı, vergisini düzenli ödeyenlerle ilgili hem 
vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük 
yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere 
%5 indirim geldi.

u  Ne Talep ettik 
4 Geçmişteki sıkıntılardan dolayı bugün zorluk yaşa-
yan üyelerimiz için «Sicil Affı» çıkarılsın
u Ne çıktı
4 Sicil affı düzenlemesi yasallaştı. 
4 Hem iyi niyetli tüccar korundu,hem de borçlular,ö-
deme yapmaya yönlendirildi.
4 Borçlu, yükümlülüğünü yerine getirir veya yapılandı-
rılsa,geçmiş ödeme performansına ilişkin olumsuz kayıt-
lar kredi değerlendirmesinde engel oluşturmayacak.
4 Yasa çıktığı tarih öncesinde karşılıksız çek, protestolu 
senet, kredi ve kredi kartı borcu olanlar bu borçlarını 6 
ay içinde öderse ya da yeniden yapılandırırsa geçmişe 
yönelik olumsuz sicil kayıtları dikkate alınmayacak.

Taşınır Rehni Kanunu

u  Ne Talep ettik 
4 Üyelerimiz finansmana erişimde teminat 
sıkıntısı yaşıyordu.
4 Fabrika binasını teminat verebilirken için-
deki değeri çok daha yüksek olan makinesini 
teminat veremiyordu
u Ne çıktı
4 Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti. Ocak 
2017’den itibaren yürürlüğe giriyor
4 Üyelerimiz artık her türlü taşınırını teminat 

olarak verilecek
4 Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, Fikri 
ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, 
hayvan, kazanç ve iratlar, lisans ve ruhsatlar, 
Kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, 
araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik 
haberleşme cihazları, sarf malzemesi, stoklar, 
tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme 
adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari 
plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon, vb.



pROjEYE NASıl BAşlADıK? AMAç NEYDİ? 
1. KOBİ’lere yıllık %9,90 faizle ile kredi kullandır-
mak
2. Bankaların fiyatlamasında psikolojik eşiği kırmak
3. Bankaların ellerindeki kaynağı KOBİ kredilerine 

yönlendirmesini teşvik etmek
4. Hükümetin kredi faizlerini 

düşürme politikasını 
desteklemek
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HİSSe deVRİNe İlİşKİN düZeNleMeleR

HARcıN odAlARcA TAHSİlİ

4 Şirket Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler 
4 Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması 
4 Şirket sözleşmesinin MERSİS üzerinde’den hazırlanması sağlandı
4 Şirket sözleşmesindeki imzaların tasdiki 
4 Notere Gidiliyordu artık Ticaret sicil Müdürlüğünde onaylanıyor.
4 Sermayenin Blokajı 
4 Sermaye blokajı bankaya yatırılacak 
4 Ticaret Sicili Hizmet Bedeli 
4 Asgari ücretin %10’u ile sınırlandırıldı 
4 Oda Kayıt Ücreti 
4 Oda kayıt ücreti, asgari ücret brütünün %15 ile sınırlandırıldı.
4 Rekabet Kurumu Payı 
4 TSM tarafından tahsil edilecek
4 Ticari Defter Tasdiki 
4 Ticari Defter Tasdiki TSM tarafından onaylanabilecek
4 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
4 Kuruluş ilan ücretlerinde %15 indirim uygulanmaya başlandı 
Kuruluş ilan ücretlerinde %15 indirim uygulanmaya başlandı 
• Vergi kaydı tescil ile açılacak 
• Yoklamaya gerek kalmadı
• Yoklamaya gerek kalmadı
4 Mali Müşavirlik Ücretleri 
4 % 50 indirim uygulanmaya başlandı.
4 Bu reform maliyeti düşürerek kuruluşun tek adreste yapılması kolaylığı sağladı.

4 Noter Harcı – Damga Vergisi – Ticaret Sicili Harcı İstisnası Getirildi

4 Ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, 2017’de Odalarımız tarafından tahsil edilmeye 
        başlandı.
 4 Harç Takip Sistemi (HTS) yazılımı hazırlandı.
        4 Oda personelini eğitmeye başladık.Üyeler harç ödemesi için vergi 
   dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak olup, işlemler 
     tek durak olan odalarımızda tamamlanacak

ANKARA’dA yAPılAN GİRİşİMleRle



18-29
yaş arası

 İmalat Sanayinde 42 AY

Diğer Sektörlerde 30 AY

30 yaşından 
büyükler 

6 aydan 
30 aya kadar

(cinsiyete göre)
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BAşKAN deMİR çANKAyA KÖşKü'Nde 
İSTİşARe ToPlANTıSıNA KATıldı
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Batman Ticaret ve Sanayi 
Odası  Başkanı Abdulkadir De-
mir, Çankaya Köşkü’nde düzen-
lenen ve dönemin Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun katılımıy-
la gerçekleştirilen STK temsilci-
leri ile Doğu ve Güneydoğu İl 
Oda/Borsa Başkanları İstişare 
toplantısına katıldı. Dönemin 
Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
sivil toplum kuruluşları temsilci-
lerinin kabulünde yaptığı konuş-
mada kamu düzeni, eşitlik ve 
demokrasi arasındaki ilişkilere 
vurgu yaparken, STK temsilcileri 
ile Doğu ve Güneydoğu İl Oda/
Borsa Başkanlarının bölgedeki 
sorunlar ve çözümleri hakkında 
görüş ve önerilerini dinledi.



MİlleTVeKİlİ ATAullAH HAMİdİ’İN odAMıZA ZİyAReTİ
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Batman Miletvekili Sayın Ataullah HAMİDİ ve beraberindekiler Batman Ticaret ve Sanayi 
odasını ziyaret ettiler.Sayın vekilimizi yönetim kurulu Başkanımız sayın Abdulkadir DEMİR ile mec-
lis ve yönetim kurulu üyeleri  karşıladılar.

Sayın vekilimizin odamızı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren DEMİR; 
yapılan istişare neticesinde Batman Üniversitesi bünyesinde Tıp fakültesinin (Eğitim 

Araştırma Hastahanesi) açılması,Üniversite yakınında yeni köprünün yapılması, Sa-
son Muş yolunun biran önce tamamlanması,T.P.A.O’ güçlendirilmesi, D.D.Y’nun il 

dışına çıkarılması,O.S.B’nin genişletilmesi ,fuar ve kongre merkezinin yapılması-
nın ihtiyaç  olduğunu söyleyip bu hususlarda desteklerini beklediklerini söyledi

BAşBAKAN yARdıMcıSı MeHMeT şİMşeK ve 
BATSo BAşKANı A.KAdİR deMİR
oSB’de İNceleMeleRde BuluNdu



BATMAN TSO TOBB GENEl KuRul 
DElEGElERİ, 72’İNCİ GENEl KuRulDA Kİ 

YERlERİNİ AlDılAR
Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Abdulkadir DEMİR, TOBB 
Genel Kurul Delegeleri; M.Arif DİNÇER, Abid 
TAYMUR, Zekeriya SARIGÜL, M.Sıddık OĞUZ,-
Hüsnü YILMAZ, Tacettin GÜNEŞ, Fahrettin 
EKMEN ve Genel sekreter Şeyhmus İŞCAN, 
Kadın girişimcileri başkanı Medine EREN, 
Genç girişimciler başkanı Hikmet CELBEK 
TOBB’un 72’inci Genel Kurulu’na iştirak ettiler.
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), BATSO’nun müracaat ile üretimi 
yapılan özgün tarım ve gıda ürünlerini tescil etmek amacıyla 
TRC3 Bölgesi Coğrafi İşaretler Projesi’nin startını verdi.

Yöresel ürünler hakkında Batman’dan Sason Balı, 
Sason Cevizi, Sason Çileği, Gercüş Mezrone Üzü-
mü, Hasankeyf İnciri, Hasankeyf Bademi, Gercüş 
Keyfi Üzümü, Batman Kırmızı Mercimeği, Gercüş 
Pekmezi, Beşiri Cefan Kavunu, Gercüş Beyaz Turp, 
Batman Karpuz Çekirdeği, Gercüş Cevizli Sucu-
ğu, Gercüş Üzüm Pestili, Sason Tütünü, Gercüş 

Sahlebi, Gercüş Pirinci, Gercüş Sumağı, Bat-
man Azizo Kavunu, Sason Domatesi ve Ger-

cüş Yolağzı Acuru olmak üzere 21 tarım 
ürünü, coğrafi işaret olmaya aday 

gösterildi.

Batman’da mevcut hammadde kaynakları ve üretilen veya üretilebilecek 
tarım ürünleri dikkate alınarak envanter oluşturuluyor. Farklı iş sektörlerinin 
açılmasına yönelik ARGE çalışmaları devam ediyor
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+90 488 213 12 45 - 212 15 67 +90 488 213 74 06 info@batso@org.tr Gap Mahallesi İnsan Hakları Bulvarı No.13 BATMAN

“Yaptıklarımız 

yapacaklarımızın 
teminatıdır”

“Üreten Oda, Gelişen Batman”



Batman Batso Tso Batso Batman Tso www.batso.org.tr

çAğDAŞ BİR DÜNyADA ÜyELERİNE

hİzMET suNAN  BİR ODA






















