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MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Mehmet Behzat Ekinci.
  

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantıda şu hususlar ele alındı:
1. Münferit mevcut projeler ve yeni ortak projeler,
2. Uygulamalı pazar araş
3. Sektörel raporlar ve istatistikler,
4. Genel Değerlendirme.

PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI

Odamız toplantı salonunda personelin aylık ola

amirlerinin yanı sıra tüm personelin hazır bulundu

tutuldu ve gündeme ili

Başta Suriyeli mülteci firmalarla olmak üzere Türkiyeli firmaları da içine alan proje kapsamında kıyaslamalı biçimde 
İşletme Performansı Araştırması (BEEPS: Business Environment and Enterprise Performance Survey) yapılması ve elde edilecek 
sonuçlarla birtakım politik tedbirler teklif edilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında; Mardin, Adana, Antep, Hatay, Maraş,
faaliyet gösteren 200’ü Türkiye 200’ü Suriye sermayeli firma ile; tedarik ve satış, rekabet şartları, finansal, iş dünyası
ilişkileri, işgücü ve beklentiler hususlarında saha ç
 TEPAV-EBRD BEEPS Projesi’nde, bölge üniversitelerinden ve Odalarından/Borsalarından da destek alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve 
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları da projeye dahil oldu.
 Projenin saha araştırmasının Mardin etabı,
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci koordinatörlüğünde ve 
İktisat Bölümü öğrencileri Mehmet Dabakoğlu, 
Bayram’ın katkılarıyla sürdürüldü.

Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Geleneksel olarak her sene düzenlenen İftar yemeğimize Kızıltepeli 

hemşehrilerimiz yoğun ilgi gö

yemeğine yaklaşık bin kişi katılım sağladı, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftümüz de katılım sağladı.

7143 SAYILI YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI

7143 Sayılı Yapılandırma Kapsamında bilgi vermek amacı ile 
Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sn: Halit AYDIN 
ve İşveren Servisi Şefi Mehmet Şerif GELERİ Odamızı 
ziyarette bulundular. Yaklaşık 30 dk süren bilgilendirme 
toplantısına Odamız Sanayi Birim Memuru Vel
katılım sağladılar.

 

 

 

 

 

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Mehmet Behzat Ekinci. 

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantıda şu hususlar ele alındı:
Münferit mevcut projeler ve yeni ortak projeler,
Uygulamalı pazar araştırma faaliyetleri,
Sektörel raporlar ve istatistikler,
Genel Değerlendirme.  

PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI 

Odamız toplantı salonunda personelin aylık olağ

amirlerinin yanı sıra tüm personelin hazır bulundu

tutuldu ve gündeme ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

TEPAV-EBRD BEEPS PROJESİNE DESTEK SAĞLANDI

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği hâlinde; 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPA
The European Bank for Reconstruction and Development) ile yürüttüğü projeye katkı sağladı.
  

Başta Suriyeli mülteci firmalarla olmak üzere Türkiyeli firmaları da içine alan proje kapsamında kıyaslamalı biçimde 
İşletme Performansı Araştırması (BEEPS: Business Environment and Enterprise Performance Survey) yapılması ve elde edilecek 
sonuçlarla birtakım politik tedbirler teklif edilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında; Mardin, Adana, Antep, Hatay, Maraş,
faaliyet gösteren 200’ü Türkiye 200’ü Suriye sermayeli firma ile; tedarik ve satış, rekabet şartları, finansal, iş dünyası
ilişkileri, işgücü ve beklentiler hususlarında saha ç

EBRD BEEPS Projesi’nde, bölge üniversitelerinden ve Odalarından/Borsalarından da destek alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve 
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları da projeye dahil oldu.
Projenin saha araştırmasının Mardin etabı, 
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci koordinatörlüğünde ve 
İktisat Bölümü öğrencileri Mehmet Dabakoğlu, 
Bayram’ın katkılarıyla sürdürüldü. 

Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Geleneksel olarak her sene düzenlenen İftar yemeğimize Kızıltepeli 

hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdiler, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında Belediye tarafından kurulan çadırda verilen iftar 

yemeğine yaklaşık bin kişi katılım sağladı, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftümüz de katılım sağladı.

7143 SAYILI YAPILANDIRMA ÇALIŞMASI 

Yapılandırma Kapsamında bilgi vermek amacı ile 
Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sn: Halit AYDIN 
ve İşveren Servisi Şefi Mehmet Şerif GELERİ Odamızı 
ziyarette bulundular. Yaklaşık 30 dk süren bilgilendirme 
toplantısına Odamız Sanayi Birim Memuru Vel
katılım sağladılar. 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
e-BÜLTEN                        

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının, ilgi alanları 
dahilinde çeşitli projeler 
oluşturduğu Müşterek Proje Ekibi, üçüncü toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıda, Oda/Borsa üyelerine yönelik 
çalışmalara ve projelere dair müzakerelerde bulunuldu.
 3 Temmuz 2018’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev 
sahipliğinde yapılan toplantının katılımcıları şunlardı: KTB 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Ekip Koordinatörü Metin 
Sert, NTB Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, NTSO 
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, NTSO Sicil 
Memuru Nuh Özmen, Mar
Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantıda şu hususlar ele alındı:
Münferit mevcut projeler ve yeni ortak projeler, 

tırma faaliyetleri, 
Sektörel raporlar ve istatistikler, 

Odamız toplantı salonunda personelin aylık olağan toplantısı yapıldı kurum 

amirlerinin yanı sıra tüm personelin hazır bulunduğu toplantıya ilişkin kayıtlar 

inde bulunuldu. 

EBRD BEEPS PROJESİNE DESTEK SAĞLANDI

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği hâlinde; 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPA
The European Bank for Reconstruction and Development) ile yürüttüğü projeye katkı sağladı.

Başta Suriyeli mülteci firmalarla olmak üzere Türkiyeli firmaları da içine alan proje kapsamında kıyaslamalı biçimde 
İşletme Performansı Araştırması (BEEPS: Business Environment and Enterprise Performance Survey) yapılması ve elde edilecek 
sonuçlarla birtakım politik tedbirler teklif edilmesi planlanıyor. 
Proje kapsamında; Mardin, Adana, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Mersin ve Urfa illerindeki imalât, ticaret ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren 200’ü Türkiye 200’ü Suriye sermayeli firma ile; tedarik ve satış, rekabet şartları, finansal, iş dünyası
ilişkileri, işgücü ve beklentiler hususlarında saha çalışmaları gerçekleştirildi.

EBRD BEEPS Projesi’nde, bölge üniversitelerinden ve Odalarından/Borsalarından da destek alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve 
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları da projeye dahil oldu. 

 özellikle Kızıltepe Ticaret Borsası’nın katkıları ile TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri 
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci koordinatörlüğünde ve 
İktisat Bölümü öğrencileri Mehmet Dabakoğlu, Merve Karaman, Büşra Alsak, Kübra Aytimur, Mukaddes Hatice Alan ve Ruken 

Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Geleneksel olarak her sene düzenlenen İftar yemeğimize Kızıltepeli 

sterdiler, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında Belediye tarafından kurulan çadırda verilen iftar 

yemeğine yaklaşık bin kişi katılım sağladı, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftümüz de katılım sağladı.

 

Yapılandırma Kapsamında bilgi vermek amacı ile 
Kızıltepe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sn: Halit AYDIN 
ve İşveren Servisi Şefi Mehmet Şerif GELERİ Odamızı 
ziyarette bulundular. Yaklaşık 30 dk süren bilgilendirme 
toplantısına Odamız Sanayi Birim Memuru Velit AYDIN 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası 
BÜLTEN                         

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının, ilgi alanları 
dahilinde çeşitli projeler hazırlamak ve yürütmek maksadıyla 
oluşturduğu Müşterek Proje Ekibi, üçüncü toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıda, Oda/Borsa üyelerine yönelik 
çalışmalara ve projelere dair müzakerelerde bulunuldu.
3 Temmuz 2018’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev 

ipliğinde yapılan toplantının katılımcıları şunlardı: KTB 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Ekip Koordinatörü Metin 
Sert, NTB Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, NTSO 
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, NTSO Sicil 
Memuru Nuh Özmen, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik 
Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantıda şu hususlar ele alındı: 

kayıtlar 

EBRD BEEPS PROJESİNE DESTEK SAĞLANDI 

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği hâlinde; 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPAV)’ın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD: 
The European Bank for Reconstruction and Development) ile yürüttüğü projeye katkı sağladı.

Başta Suriyeli mülteci firmalarla olmak üzere Türkiyeli firmaları da içine alan proje kapsamında kıyaslamalı biçimde 
İşletme Performansı Araştırması (BEEPS: Business Environment and Enterprise Performance Survey) yapılması ve elde edilecek 

Kilis, Mersin ve Urfa illerindeki imalât, ticaret ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren 200’ü Türkiye 200’ü Suriye sermayeli firma ile; tedarik ve satış, rekabet şartları, finansal, iş dünyası

alışmaları gerçekleştirildi. 
EBRD BEEPS Projesi’nde, bölge üniversitelerinden ve Odalarından/Borsalarından da destek alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve 

özellikle Kızıltepe Ticaret Borsası’nın katkıları ile TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri 
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci koordinatörlüğünde ve 

Merve Karaman, Büşra Alsak, Kübra Aytimur, Mukaddes Hatice Alan ve Ruken 

Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Geleneksel olarak her sene düzenlenen İftar yemeğimize Kızıltepeli 

sterdiler, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında Belediye tarafından kurulan çadırda verilen iftar 

yemeğine yaklaşık bin kişi katılım sağladı, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftümüz de katılım sağladı.

 

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR 

Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının, ilgi alanları 
hazırlamak ve yürütmek maksadıyla 

oluşturduğu Müşterek Proje Ekibi, üçüncü toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıda, Oda/Borsa üyelerine yönelik 
çalışmalara ve projelere dair müzakerelerde bulunuldu. 
3 Temmuz 2018’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev 

ipliğinde yapılan toplantının katılımcıları şunlardı: KTB 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Ekip Koordinatörü Metin 
Sert, NTB Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, NTSO 
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, NTSO Sicil 

din İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik 
Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği hâlinde; 
V)’ın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD: 

The European Bank for Reconstruction and Development) ile yürüttüğü projeye katkı sağladı. 

Başta Suriyeli mülteci firmalarla olmak üzere Türkiyeli firmaları da içine alan proje kapsamında kıyaslamalı biçimde İş ortamı ve 
İşletme Performansı Araştırması (BEEPS: Business Environment and Enterprise Performance Survey) yapılması ve elde edilecek 

Kilis, Mersin ve Urfa illerindeki imalât, ticaret ve hizmet sektörlerinde 
faaliyet gösteren 200’ü Türkiye 200’ü Suriye sermayeli firma ile; tedarik ve satış, rekabet şartları, finansal, iş dünyası-kamu 

EBRD BEEPS Projesi’nde, bölge üniversitelerinden ve Odalarından/Borsalarından da destek alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve 

özellikle Kızıltepe Ticaret Borsası’nın katkıları ile TOBB/TEPAV ve Mardin İli/İlçeleri 
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci koordinatörlüğünde ve 

Merve Karaman, Büşra Alsak, Kübra Aytimur, Mukaddes Hatice Alan ve Ruken 

Odamız Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Geleneksel olarak her sene düzenlenen İftar yemeğimize Kızıltepeli 

sterdiler, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında Belediye tarafından kurulan çadırda verilen iftar 

yemeğine yaklaşık bin kişi katılım sağladı, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve İlçe Müftümüz de katılım sağladı. 
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YERLİ ÜRETİM LOGOSU TANITILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. "Böylece vatandaşlarımız, 
etiketlerden, bu ülkede üreten, yatırım 
ürettikleri ürünlerin ayrımını 
yabancı firmaların ürünleri de yerli kabul 
kullanacak" dedi.
Bakanlık'ta gerçekleştirilen Yerli Üretim 
Pekcan, "Yerli üretimimize sahip çıkmak, 
demektir. Vatandaşlarımıza bu ülkede 
logomuzun hepimize hayırlı olmasını 
DÜNYA PAZARINDA RÜZGAR GİBİ 
Pekcan, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye'de üreten yabancı firmalar
ürünlerinin de yerli kabul edileceğine dikkati çekerek, "Onların da T
üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Dünya pazarında rüzgar gibi geçen Türk ürünleri 
insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz, kalitesiyle 
beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücüm
çocuklarımızın mutlu geleceğidir” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret dengelerinin korunması, 
içinde Ekonomi faaliyetlerinin canlanması, istihdam, üretim ve ka
iyileşmesine de
Bir taraftan KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranın büyük miktarda ar
birlikte, Uluslararası
sağlamaktadır.
Bu Kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı İş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihrac
kapasitelerini artırabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli konusunda iş birliği gerçekleşmiştir. Bu kadar Ekonomiye ve 
istihdama katkı sunmakta olan Sanayicilerimizin ihracatını artırmaya önem verilmesi karşısında İlimiz ve bölgemiz için ağırlı
olan UN-BULGUR
uygulamadır. Bu uygulama Bölgenin ve özellikle İlimizin tarımsal ürünlerinin başında gelen buğday üreticilerimize mağdur 
edebileceği gibi Fa
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ gereğince Un üretimi alanında faaliyet gösteren 
sanayici iş adamlarının sorun ve bek
Dicle Un Sanayicileri Derneği Veysi DUYAN, ANILAN TEBLİĞ gereği Buğday Unu İhracat Yasağa gereği,

• Un üretimi alanında faaliyet gösteren sanayicimizi etkilediğini, Un İhracatında asgari 84 Randıman 
Randıman uygulaması (Özel Şartı) getirilmesi
28.08.2018 tarih sonra DİBB kapsamında önce buğday ithalatı yapılması şartıyla Un ihracatına olduğu gibi kepek ihracatına 
da müsaade edilmesi

• 05.09.2018 sonrasında önce ithalat şartlı 
düşük fiyat çıkışlar olduğu ancak buğdaylar yüksek fiyatlarla ithal edilmiştir. Bu döneme deng gelen dahilde işleme 
belgelerinde döviz kullanım oranın geçici olarak % 120’ye 

YERLİ ÜRETİM LOGOSU TANITILDI 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. "Böylece vatandaşlarımız, 
etiketlerden, bu ülkede üreten, yatırım 
ürettikleri ürünlerin ayrımını 
yabancı firmaların ürünleri de yerli kabul 
kullanacak" dedi. 
Bakanlık'ta gerçekleştirilen Yerli Üretim 
Pekcan, "Yerli üretimimize sahip çıkmak, 
demektir. Vatandaşlarımıza bu ülkede 
logomuzun hepimize hayırlı olmasını 
DÜNYA PAZARINDA RÜZGAR GİBİ 
Pekcan, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye'de üreten yabancı firmalar
ürünlerinin de yerli kabul edileceğine dikkati çekerek, "Onların da T
üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Dünya pazarında rüzgar gibi geçen Türk ürünleri 
insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz, kalitesiyle 
beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücüm
çocuklarımızın mutlu geleceğidir” değerlendirmesinde bulundu.

UN ÜRETİMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE TOPLANTI.

Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret dengelerinin korunması, 
içinde Ekonomi faaliyetlerinin canlanması, istihdam, üretim ve ka
iyileşmesine de       katkıda bulunmaktadır. 
Bir taraftan KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranın büyük miktarda ar
birlikte, Uluslararası işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve üyelimizin Küresel Sektörel gelişmelerini takip edilmelerini 
sağlamaktadır. 
Bu Kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı İş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihrac

sitelerini artırabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli konusunda iş birliği gerçekleşmiştir. Bu kadar Ekonomiye ve 
istihdama katkı sunmakta olan Sanayicilerimizin ihracatını artırmaya önem verilmesi karşısında İlimiz ve bölgemiz için ağırlı

BULGUR-MAKARNA-MERCİMEK ve MISIR ihracatına sınırlama ve özellikle Un ihracatının yasaklaması kabul edilmez bir 
uygulamadır. Bu uygulama Bölgenin ve özellikle İlimizin tarımsal ürünlerinin başında gelen buğday üreticilerimize mağdur 
edebileceği gibi Fabrikalarımızın üretimlerinin yapılmamasına sebebiyet verilecektir dedi. İHRAC
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ gereğince Un üretimi alanında faaliyet gösteren 
sanayici iş adamlarının sorun ve beklentileri ile ilgi çalışmalarda yanında olduğu söyledi.
Dicle Un Sanayicileri Derneği Veysi DUYAN, ANILAN TEBLİĞ gereği Buğday Unu İhracat Yasağa gereği,

Un üretimi alanında faaliyet gösteren sanayicimizi etkilediğini, Un İhracatında asgari 84 Randıman 
Randıman uygulaması (Özel Şartı) getirilmesi
28.08.2018 tarih sonra DİBB kapsamında önce buğday ithalatı yapılması şartıyla Un ihracatına olduğu gibi kepek ihracatına 
da müsaade edilmesi 
05.09.2018 sonrasında önce ithalat şartlı 
düşük fiyat çıkışlar olduğu ancak buğdaylar yüksek fiyatlarla ithal edilmiştir. Bu döneme deng gelen dahilde işleme 
belgelerinde döviz kullanım oranın geçici olarak % 120’ye 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
e-BÜLTEN                        

C2 YETKİ BELGELERİ HK EĞİTİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından C2 Yetki Belgeleri ile ilgili e
bilgilendirme toplantısı yapıldı, Odamı
Üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi Genel Sekreterimiz Sn:Ahmet ASLAN nın açılış 
konuşması ile başlayan eğitim yaklaşık 2 saat sürdü , Karayolu Taşıma 
Yönetmenliği kapsamın da Uluslararası taşıma yetki belgesi ile ilgili Mev
hakkında ayrıca geniş kapsamlı bilgi verildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. "Böylece vatandaşlarımız, 

Pekcan, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye'de üreten yabancı firmalar
ürünlerinin de yerli kabul edileceğine dikkati çekerek, "Onların da Türkiye'de üretilen ürünlerde alın teri vardır. Onlar da yerli 
üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Dünya pazarında rüzgar gibi geçen Türk ürünleri 
insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz, kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep 
beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücüm
çocuklarımızın mutlu geleceğidir” değerlendirmesinde bulundu. 

ÜRETİMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE TOPLANTI.

Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret dengelerinin korunması, 
içinde Ekonomi faaliyetlerinin canlanması, istihdam, üretim ve karlılığın artmasını sağlayarak makroekonomik dengelerin 

Bir taraftan KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranın büyük miktarda ar
işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve üyelimizin Küresel Sektörel gelişmelerini takip edilmelerini 

Bu Kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı İş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihrac
sitelerini artırabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli konusunda iş birliği gerçekleşmiştir. Bu kadar Ekonomiye ve 

istihdama katkı sunmakta olan Sanayicilerimizin ihracatını artırmaya önem verilmesi karşısında İlimiz ve bölgemiz için ağırlı
MERCİMEK ve MISIR ihracatına sınırlama ve özellikle Un ihracatının yasaklaması kabul edilmez bir 

uygulamadır. Bu uygulama Bölgenin ve özellikle İlimizin tarımsal ürünlerinin başında gelen buğday üreticilerimize mağdur 
brikalarımızın üretimlerinin yapılmamasına sebebiyet verilecektir dedi. İHRAC

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ gereğince Un üretimi alanında faaliyet gösteren 
lentileri ile ilgi çalışmalarda yanında olduğu söyledi.

Dicle Un Sanayicileri Derneği Veysi DUYAN, ANILAN TEBLİĞ gereği Buğday Unu İhracat Yasağa gereği,
Un üretimi alanında faaliyet gösteren sanayicimizi etkilediğini, Un İhracatında asgari 84 Randıman 
Randıman uygulaması (Özel Şartı) getirilmesi 
28.08.2018 tarih sonra DİBB kapsamında önce buğday ithalatı yapılması şartıyla Un ihracatına olduğu gibi kepek ihracatına 

05.09.2018 sonrasında önce ithalat şartlı belgelerden, ağustos ayı içinde yapılmış yurtdışı un satış bağlantılardan dolayı, 
düşük fiyat çıkışlar olduğu ancak buğdaylar yüksek fiyatlarla ithal edilmiştir. Bu döneme deng gelen dahilde işleme 
belgelerinde döviz kullanım oranın geçici olarak % 120’ye yükseltilmesi

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası 
BÜLTEN                         

C2 YETKİ BELGELERİ HK EĞİTİM 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından C2 Yetki Belgeleri ile ilgili e-devletten yapılabilen işlemlere ilişkin 
bilgilendirme toplantısı yapıldı, Odamız toplantı salonunda yapılan eğitime 
Üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi Genel Sekreterimiz Sn:Ahmet ASLAN nın açılış 
konuşması ile başlayan eğitim yaklaşık 2 saat sürdü , Karayolu Taşıma 
Yönetmenliği kapsamın da Uluslararası taşıma yetki belgesi ile ilgili Mev
hakkında ayrıca geniş kapsamlı bilgi verildi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. "Böylece vatandaşlarımız, 
yapan, istihdam sağlayan insanlarımızın 
yapabilecekler. Ürünlerini Türkiye'de üreten 
edilecek. Onlar da yerli üretim logosu 

Logosu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan 
çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmak 
üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim 
diliyorum" diye konuştu.
GEÇEN TÜRK ÜRÜNLERİ

Pekcan, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye'de üreten yabancı firmalar
ürkiye'de üretilen ürünlerde alın teri vardır. Onlar da yerli 

üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Dünya pazarında rüzgar gibi geçen Türk ürünleri 
onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep 

beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücüm

ÜRETİMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE TOPLANTI.

Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret dengelerinin korunması, 
rlılığın artmasını sağlayarak makroekonomik dengelerin 

Bir taraftan KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranın büyük miktarda ar
işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve üyelimizin Küresel Sektörel gelişmelerini takip edilmelerini 

Bu Kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı İş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihrac
sitelerini artırabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli konusunda iş birliği gerçekleşmiştir. Bu kadar Ekonomiye ve 

istihdama katkı sunmakta olan Sanayicilerimizin ihracatını artırmaya önem verilmesi karşısında İlimiz ve bölgemiz için ağırlı
MERCİMEK ve MISIR ihracatına sınırlama ve özellikle Un ihracatının yasaklaması kabul edilmez bir 

uygulamadır. Bu uygulama Bölgenin ve özellikle İlimizin tarımsal ürünlerinin başında gelen buğday üreticilerimize mağdur 
brikalarımızın üretimlerinin yapılmamasına sebebiyet verilecektir dedi. İHRAC KAYDI

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ gereğince Un üretimi alanında faaliyet gösteren 
lentileri ile ilgi çalışmalarda yanında olduğu söyledi. 

Dicle Un Sanayicileri Derneği Veysi DUYAN, ANILAN TEBLİĞ gereği Buğday Unu İhracat Yasağa gereği, 
Un üretimi alanında faaliyet gösteren sanayicimizi etkilediğini, Un İhracatında asgari 84 Randıman 

28.08.2018 tarih sonra DİBB kapsamında önce buğday ithalatı yapılması şartıyla Un ihracatına olduğu gibi kepek ihracatına 

belgelerden, ağustos ayı içinde yapılmış yurtdışı un satış bağlantılardan dolayı, 
düşük fiyat çıkışlar olduğu ancak buğdaylar yüksek fiyatlarla ithal edilmiştir. Bu döneme deng gelen dahilde işleme 

yükseltilmesi 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yetkilileri 
devletten yapılabilen işlemlere ilişkin 
z toplantı salonunda yapılan eğitime 

Üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi Genel Sekreterimiz Sn:Ahmet ASLAN nın açılış 
konuşması ile başlayan eğitim yaklaşık 2 saat sürdü , Karayolu Taşıma 
Yönetmenliği kapsamın da Uluslararası taşıma yetki belgesi ile ilgili Mevzuat 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. "Böylece vatandaşlarımız, 
istihdam sağlayan insanlarımızın 

yapabilecekler. Ürünlerini Türkiye'de üreten 
edilecek. Onlar da yerli üretim logosu 

u Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Bakan 
çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmak 
üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim 

e konuştu. 
GEÇEN TÜRK ÜRÜNLERİ 

Pekcan, Türkiye'de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye'de üreten yabancı firmaların 
ürkiye'de üretilen ürünlerde alın teri vardır. Onlar da yerli 

üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz. Dünya pazarında rüzgar gibi geçen Türk ürünleri ile 
onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep 

beraber tüketip tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz, 

ÜRETİMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİLERLE TOPLANTI. 

 

Ülkelerin Ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağlanmasının yanı sıra, dış ticaret dengelerinin korunması, Ülke 
rlılığın artmasını sağlayarak makroekonomik dengelerin 

Bir taraftan KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranın büyük miktarda artırmakla 
işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve üyelimizin Küresel Sektörel gelişmelerini takip edilmelerini 

Bu Kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı İş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihracat 
sitelerini artırabilmek için KOSGEB ile yeni bir destek modeli konusunda iş birliği gerçekleşmiştir. Bu kadar Ekonomiye ve 

istihdama katkı sunmakta olan Sanayicilerimizin ihracatını artırmaya önem verilmesi karşısında İlimiz ve bölgemiz için ağırlıklı 
MERCİMEK ve MISIR ihracatına sınırlama ve özellikle Un ihracatının yasaklaması kabul edilmez bir 

uygulamadır. Bu uygulama Bölgenin ve özellikle İlimizin tarımsal ürünlerinin başında gelen buğday üreticilerimize mağdur 
KAYDI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ gereğince Un üretimi alanında faaliyet gösteren 

Un üretimi alanında faaliyet gösteren sanayicimizi etkilediğini, Un İhracatında asgari 84 Randıman uygulamasına ilaveten 80 

28.08.2018 tarih sonra DİBB kapsamında önce buğday ithalatı yapılması şartıyla Un ihracatına olduğu gibi kepek ihracatına 

belgelerden, ağustos ayı içinde yapılmış yurtdışı un satış bağlantılardan dolayı, 
düşük fiyat çıkışlar olduğu ancak buğdaylar yüksek fiyatlarla ithal edilmiştir. Bu döneme deng gelen dahilde işleme 
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• İhracatçının bu zor dönemde, teminat mektubu yükünü hafifletilmesi tebliğinde işlenmiş tarım ürünleri için performans 
kriterlerinin 500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi .(İthal Buğday fiyatları yurt içinden yüksek olduğundan, 
ekonomik a

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

YENİ KAYMAKAM MEHMET YÜZER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn: Mahmut DÜNDAR, Kızıltepe Ticaret Borsası
Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedran Şahin, 
Kızıltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynettin Ayav, Kızıltepe Ma
İsa Tunç ve Kızıltepe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Doğru birlikte Kızıltepe İlçemize, mülki İdare Amirleri Atama 
Kararname gereği yeni atanan Kızıltepe ilçe kaymakamı Mehmet Yüzer’i makamında ziyaret etti. Z
görevinde başarılar dileyen Başkan 

İhracatçının bu zor dönemde, teminat mektubu yükünü hafifletilmesi tebliğinde işlenmiş tarım ürünleri için performans 
kriterlerinin 500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi .(İthal Buğday fiyatları yurt içinden yüksek olduğundan, 
ekonomik anlamda çözümün gerçekleşmesi
17.08.2018 öncesi tarihli dahilde işleme izin belgelerine 6 ay ek süre tanıyarak, ihracatçılarını tamamlamış firmaların ithal
haklarını muhafaza edilmesinin sağlanması (iç piyasadan yüksek fiyatlı, yerli buğday alınarak, yurt
fiyatlarından un satıldığından, ihracatçı bu işlemlerde ileriye dönük ithalat beklentisiyle zarar etmektedir. Dedi.

YENİ KAYMAKAM MEHMET YÜZER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn: Mahmut DÜNDAR, Kızıltepe Ticaret Borsası
Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedran Şahin, 
Kızıltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynettin Ayav, Kızıltepe Ma
İsa Tunç ve Kızıltepe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Doğru birlikte Kızıltepe İlçemize, mülki İdare Amirleri Atama 
Kararname gereği yeni atanan Kızıltepe ilçe kaymakamı Mehmet Yüzer’i makamında ziyaret etti. Z
görevinde başarılar dileyen Başkan  DÜNDAR, Kızıltepe ilçemize Hoş geldiniz dedi.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
e-BÜLTEN                        

İhracatçının bu zor dönemde, teminat mektubu yükünü hafifletilmesi tebliğinde işlenmiş tarım ürünleri için performans 
kriterlerinin 500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi .(İthal Buğday fiyatları yurt içinden yüksek olduğundan, 

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

YENİ KAYMAKAM MEHMET YÜZER’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn: Mahmut DÜNDAR, Kızıltepe Ticaret Borsası
Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedran Şahin, 
Kızıltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynettin Ayav, Kızıltepe Ma
İsa Tunç ve Kızıltepe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Doğru birlikte Kızıltepe İlçemize, mülki İdare Amirleri Atama 
Kararname gereği yeni atanan Kızıltepe ilçe kaymakamı Mehmet Yüzer’i makamında ziyaret etti. Z

DÜNDAR, Kızıltepe ilçemize Hoş geldiniz dedi.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası 
BÜLTEN                         

İhracatçının bu zor dönemde, teminat mektubu yükünü hafifletilmesi tebliğinde işlenmiş tarım ürünleri için performans 
kriterlerinin 500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi .(İthal Buğday fiyatları yurt içinden yüksek olduğundan, 

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

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn: Mahmut DÜNDAR, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞAHİN , Kızıltepe 
Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedran Şahin, 
Kızıltepe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynettin Ayav, Kızıltepe Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Tunç ve Kızıltepe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Doğru birlikte Kızıltepe İlçemize, mülki İdare Amirleri Atama 
Kararname gereği yeni atanan Kızıltepe ilçe kaymakamı Mehmet Yüzer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Sn. Mehmet Yüzer’e yeni 

DÜNDAR, Kızıltepe ilçemize Hoş geldiniz dedi. 

 

İhracatçının bu zor dönemde, teminat mektubu yükünü hafifletilmesi tebliğinde işlenmiş tarım ürünleri için performans 
kriterlerinin 500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi .(İthal Buğday fiyatları yurt içinden yüksek olduğundan, 

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

etim Kurulu Başkanı Mehmet ŞAHİN , Kızıltepe 
Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedran Şahin, 

rangozlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Tunç ve Kızıltepe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Aziz Doğru birlikte Kızıltepe İlçemize, mülki İdare Amirleri Atama 

iyarette Sn. Mehmet Yüzer’e yeni 


