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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN TÜRKİYE - TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİ VE TİCARET KONFERANSI’NDA ‘İŞBİRLİĞİ’ VURGUSU
Türk devletlerinin bağımsızlığının 30’uncu yılı
dolayısıyla düzenlenen Türkiye - Türk
Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret
Konferansı’nda konuşan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk TSO Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ticareti geliştirebilmek
için daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu
söyledi.
İstanbul’da Conrad Otel’de Ticaret Bakanlığı
ve DEİK işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret
Konferansı’na TOBB ve Türk TSO Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Ticaret
Bakanı Mehmet Muş, DEİK Başkanı Nail Olpak.
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil
Cabbarov, Kazakistan Ekonomi Bakan
Yardımcısı Alibek Kuantyrov ve Kırgız
Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı
Daniyar Amangeldiev de katıldı.
TOBB ve Türk TSO Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nı, Türk Konseyi Genel
Sekreteri Baghdad Amreyev’in büyük destekleriyle, 2019 yılında Nur-Sultan’da
Sultan’da imzalanan anlaşma ile kurduklarını belirtti. Kısa
süre içinde, Oda’nın, Türk Keneşi ailesinin en etkin kurumsal yapılarından hale geldiğini bildiren Hisarcıklıoğlu,
Hisarcıklıoğ “Bu yıl Eylül
ayındaki bu programımıza, siz değerli Bakanlar da iştirak etmişti. Dün, İstanbul’da geniş bir katılımla, iş forumu ve iş
görüşmelerini gerçekleştirdik. İş Forumunda karşılıklı ticaretimizi artırmak üzere şu konularda adım atılmasına ihtiyaç
olduğunu görüştük. Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti, daha serbest hale getirelim. Hizmet sektöründe de
ülkelerimiz arasında ciddi bir işbirliği fırsatı bulunuyor. Hizmet ticaretini kolaylaştıracak bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bir
diğer konu; gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi ve geçişlerin hızlandırılmasıdır. Gümrük işlemlerinde ortak
standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve hızlı hale getirmeliyiz. Birbirimize yönelik, geçiş kotalarını da kaldırmalıyız” dedi.
İşbirliğinin geliştirebileceği bilişim ve yazılım alanında da yeni projelere ihtiyaç bulunduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, ayrıca
Türkiye’de de kurulan çok sayıda TeknoParklar da, bu işbirliğini geliştirmeye yönelik ciddi işbirliği imkânları bulunduğunu
söyledi.
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise konuşmasında, sabah gerçekleştirdikleri bakanlar toplantısında Türk devletleri için ortak
vizyon oluşturulması amacıyla karşılıklı atılabilecek adımları istişare ettiklerini belirterek, “Görüşmelerimizde
lerimizde ülkelerimiz
arasında tercihli ticaret rejiminin tesis edilmesi, lojistik alanda iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm konuları ön plana
çıktı. Önümüzdeki dönemde bu konularda yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldık.” dedi.
ded
Konferans kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Muş, bu etkinlik ile ele alınan konuların kardeş halkların
müreffeh yarınlarına hizmet ettiğini söyledi.
Bu önemli buluşmada dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın ekonomi ve
ticaretten sorumlu bakanlarına yapıcı tutumlarından dolayı teşekkürlerini ileten Muş, şunları kaydetti:
“Kardeş ülkelerimizin bağımsızlık yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Birlikten kuvvet doğar, sözünü şiar edinerek Türk
Cumhuriyetleri ile aramızdaki derin ve köklü bağları her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da iş birliğimize de yansıtıyoruz.
Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsız oldukları ilk yılda bu ülkeler ile ticaret hacmimiz sadece 275 milyon dolarken, 2020 yılında
bu rakam 43 kat artışla 12 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ümit ediyorum ki 2021 itibarıyla bu rakamın da üstüne çıkmış
olacağız. Dış ticaretimizden aldıkları pay ise böylece yüzde 0,7’den yüzde 3,3 seviyesine yükselmiş durumdadır.”
HİSARCIKLIOĞLU'NDAN
IKLIOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde artırılması,
işletmelerin ise sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için
maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
2022 asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin olarak sosyal
medya hesabından açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, “Emek,
alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı
üzerinde artmalı. Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi
dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı.
İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler
düşürülmeli” dedi. (11 Kasım 2021)
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TIR KOMİTESİ TOPLANDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR Komitesi,
video konferans yoluyla toplandı.
Toplantıda TIR Sistemine giriş için yapılan firma başvuruları
değerlendirildi, aynı zamanda TOBB kefaleti altında
uluslararası taşımacılık faaliyeti yürüten firmaların karışmış
olduğu çeşitli usulsüzlük olayları görüşülüp karara bağlandı.
Uluslararası geçiş belgeleri ile ilgili güncel bilgiler de
paylaşıldı. (3 Aralık 2021)
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RESMİ GAZETE: HAMİLİNE YAZILI PAYLAR KAYDİ SİSTEME ALINIYOR
31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay senetlerinin düzenleyen maddelerinde
değişiklikler yapılarak anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve sahiplerinin Merkezi
M
Kayıt Kuruluşu’na
bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.
Tebliğ düzenlemesine göre BİST’e kote edilmemiş Anonim Şirketlerin de hamiline yazılı paylarını 31.12.2021’e kadar Merkezi
Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmişti
getirilmiştir. Kanun çerçevesinde 01.01.2022 tarihi itibariyle,
hamiline yazılı pay senedi sahipleri, pay sahipliğinden doğan haklarını ancak pay sahipliğinin MKK’ya bildirilmiş olması
kaydıyla şirkete karşı kullanabileceklerdir.
Bunun için hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 31.12.2021 tarihine kadar ellerindeki senetlerle birlikte şirket yönetim
kuruluna başvurmaları gerekmektedir. Burada pay sahibine yüklenen sorumluluk bu bildirimin yapılması ile sona ermektedir.
Pay sahibince yapılan bu başvuru üzerine şirketlerin
şirketl
yönetim kurullarının başvuru tarihinden itibaren 5 gün içerisinde gerekli
kontrolleri de yaparak şirketin hamiline yazılı pay senetleri sahiplerini ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya
bildirmeleri
gerekmektedir.
6102 sayılı yasa kapsamında mevcut durumda TTK’nın ilgili maddesi (md.486) uyarınca, anonim şirket yönetim kurulları, pay
bedellerinin tamamen ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde hamiline yazılı pay senedi basımına ilişkin karar alıp bu kararı
tescil ve ilan ettirerek basılı hisse senetlerini ortaklara dağıtmaları gerekmektedir. 01.04.2021 tarihi itibariyle bu kapsamda
bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinin, ortaklara teslim edilmeden önce, hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile sahip
oldukları paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi yükümlülüğü de getirilmiştir.
Hamiline yazılı pay senedi için yapılması gereken bildirimlerin yerine getirilmemesi halinde Suçlar ve cezaların düzenlendiği
TTK.
562.
Madde
13.
fıkrayla
idari
para
cezası
uygulanacaktır.
Anonim Şirketlerin 31/12/2021 tarihinden sonra yapılacak genel kurulları için hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile ilgili
Hazirun Cetveli düzenlenirken sadece MKK(Merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından bildirilecek listeleri dikkate almaları
gerekecektir.
Mersis kayıtlarınızdan, sermaye maddesinde “hisse senetleri hamiline yazılıdır” ibaresinin kontrolü sağlanmalıdır. Bu hususta
Ticaret Sicili Müdürlüğümüzü arayabilirsiniz.
MKK(Merkezi
Kayıt
Kuruluşu)
ilgili
sayfası
için
linki
tıklayınız.
https://www.mkk.com.tr/tr
https://www.mkk.com.tr/tr-tr/haberler/Sayfalar/Hamiline
tr/haberler/Sayfalar/Hamiline-Yazili-Paylar
Paylar-Kaydi-Sisteme-Aliniyor.aspx
Aliniyor.aspx
Bilgi edinilmesi rica olunur.
MARDİN ODALARINDAN/BORSALARINDAN NUSAYBİN KAYMAKAMINA ZİYARET
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Nusaybin
Kaymakamlığına bir ziyaret gerçekleştirdi.
19 Ekim 2021’de Kaymakam Ercan Kayabaşı’na yapılan
ziyaretin katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret ve Sanayi
Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar, Genel
Sekreteri Abdulkadir Güneş; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Mardin Ticaret ve
Sanayi Odası (vekalet), Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
(KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel
Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat
Dündar; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Genel Sekreteri
Abdullah
ah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik;
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.
Nezaket amaçlı gerçekleştirilen toplantıda bölgesel kalkınmaya ilişkin hususlar da müzakere edildi. Bu çerçevede,
Odaların/Borsaların Mardin’e ilişkin projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bunlardan başlıcaları şöyle:
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1. Nusaybin Ticaret Borsası öncülüğünde Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları alternatif ürün olarak yer fıstığı için
gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgi sundu. Belirlenen pilot bir bölgede deneme üretimi yapılması planlandığı ifade
edildi. Zeytin vb. alternatif ürünlerin de bu kapsamda değerlendirilebileceği müzakere edildi.
2. Bölgesel kalkınma amacıyla “Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonu” hususunda oluşturulacak inisiyatife destek talep edildi. Bir
kamu kuruluşu olarak Kaymakamlığın da bu platformda yer almasının önemi vurgulandı.
3. AB Yeşil Mutabakatına dair işbirliği teklifinde bulunuldu. Bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmalara Nusaybin ölçeğinde
kamusal desteğin verilmesinin başarılı faaliyetler icra edilmesinde önem taşıdığı dile getirildi.
4. Özelde Nusaybin’in bazı sorunları da ele alındı. Bu çerçevede; sulama kanallarının ıslahı, İpekyolu’nun yapısal sorunlarının
giderilmesi, sınır kapısının faaliyete açılması ve tarihî-turistik zenginliklerin uygun biçimde değerlendirilmesi hususları
ayrıntılı biçimde müzakere edildi.
Kaymakam Kayabaşı, Nusaybin’in başta istihdam ve yatırım yönleri olmak üzere ekonomik alandaki gelişimine dair her
türlü işbirliğini gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Odalar/Borsalar da bölgesel kalkınma kapsamında ilgili
bütün kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği seviyesini artan derecede sürdürme niyetinde olduklarını yinelediler. (19 Ekim
2021)

MARDİN ODALARININ/BORSALARININ ANA GÜNDEMİ AB YEŞİL
MUTABAKATI
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Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, bölgesel kalkınma odaklı
faaliyetler kapsamında müşterek toplantılarının 19.’sunu
gerçekleştirdi. Toplantı, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde yapıldı.
19 Ekim 2021’de düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi:
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Mahsum Özmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet
Dündar, Meclis Üyesi İlhami Kök, Genel Sekreteri Abdulkadir
Güneş, Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; Kızıltepe Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri
Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Mardin
Ticaret ve Sanayi Odası (vekalet), Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
(KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri
Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Nusaybin
Ticaret Borsası (NTB) Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri
Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Behzat Ekinci.
Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların
orsaların Medyada Görünürlük
Faaliyetleri, Müşterek Proje Ekibine Yönelik Eğitim Programları, e-Ticaret
Ticaret Sistemine Entegrasyon Faaliyetleri Durum
Değerlendirmesi, Yerel Sınaî Ürün Promosyonlarına İlişkin Yol Haritası, AB Yeşil Mutabakatı ve Mardin’de Durum, Akademik
Danışmanlık Dönem Faaliyetleri.

•
•
•
•

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:
KTB: Bilgi güvenlik sisteminin geliştirilmesine yönelik altyapı geliştirme çalışmaları, kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları
kapsamında 2021
2021-24 dönemi stratejik plan çalışmaları.
KTSO: Kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında 2022-25 dönemi stratejik plan çalışmaları.
NTB: Alternatif ürün geliştirme amacına yönelik yer fıstığı ekim çalışmaları.
NTSO: Organize sanayi bölgesi ve Tekstilkent kurulmasına ilişkin çalışmalar.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:
1. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ana hedefi kapsamında personel eğitimine dair müzakereler gerçekleştirildi. Bu amaçla,
Dicle Kalkınma
alkınma Ajansı’ndan alınması planlanan eğitim programları ele alındı. Özellikle Müşterek Proje ekip üyelerine yönelik
‘Proje Döngü Yönetimi’ programı uygulanacak.
2. Mardin Odalarının/Borsalarının 2021 yılı tematik hedefi olarak belirlediği “Üyelerin e-Ticaret Sistemine Entegrasyonu” tekrar
ele alındı. Bu amaca yönelik olmak üzere ilgili web site hizmet firmalarından sağlanması planlanan teknik desteklere ilişkin
müzakerelerde bulunuldu. Bu kapsamda, hitap edilen kesimlere esnaf ve sanatkârlar da dahil edilecek.
edilece
3. Bölgesel kalkınma amaçlı çalışmalar kapsamında ‘Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonu’ meselesi özel bir önemle ele alındı. Bu
kapsamda, sağlanan kamu kurum desteği yanında diğer meslekî kuruluşlar da bu platforma dahil edilecek. Ayrıca, imalâtçı
firmaların da platformda yer alması sağlanacak.
4. Toplantının asıl gündem maddesi AB Yeşil Mutabakatı idi. Odalar/Borsalar, konuyu detaylıca ele aldı ve Mardin’e ilişkin
müzakereler gerçekleştirdi. Bu kapsamda özellikle 2023-2025 arası geçiş dönemi için stratejik nitelik
ik arz eden demir-çelik,
çimento, gübre, alüminyum ve elektrik sektörlerinin Mardin’deki durumu analiz edildi. Bunlardan özellikle çimento, gübre ve
elektrik sektörlerine yönelik girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı. Başarı için ilgili kamu kurumlarının
kurumlarını da desteği alınarak
söz konusu sektörlerde faaliyette bulunan firmalarla yakın temas sağlanacak. Bu kapsamda; öncelikle Ticaret, Bilim ve Sanayi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile ve takiben ilgili firmalarla görüşülecek.
20.Müşterek Toplantının, Aralık 2021’de Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. (19 Ekim 2021)
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KIZILTEPE TSO MISIR ÜRETİCİ VE İŞLETMECİLERİ İLE BULUŞTU.
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Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticiler ve İşletmeciler Derneği,
Mısır üretici ve işletmeciler ile paydaşlarıyla bir toplantı
gerçekleştirdi
Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi müzayede toplantı
salonunda Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticiler ve İşletmeciler
Derneği yönetim kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu
,Kızıltepe Zahireciler Derneği ve MTDF Başkanı Mehmet Şerif
Öter, Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, Kızıltepe
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan,Kızıltepe
ticaret borsası başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ziraat oda
Başkanı Bedirhan Dinler ile mısır üretici ve işletmeciler ile
Mısır paydaşları katıldı.
Mardin genelinde Mısır Sektöründe faaliyet gösteren sektör
temsilcilerinin bulunduğu toplantıda, üretici ve tüccarların sektörde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı
Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticiler ve İşletmeciler
İşlet
Derneği yönetim kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu, toplantı ile
ilgili yaptığı açıklamada, “Mısır alımı, fiyatı ve nem ölçümleri konusuyla bugün Kızıltepe Hububat ve Ticaret merkezinde
değerli çiftçilerimiz, Mısır kurutma ve işletme sahipleri ile bir araya geldik. Toplantı sonucunda, Mısır fiyatının tarla yerine
Hububat Ticaret Merkezine getirilmesine ve buradaki Kızıltepe Ticaret Borsası şubesi tarafında Mısır neminin ölçümlerinin
yapılması konusunda mutabakat varıldı.” (23 Ekim 2021)
DİKA Projemiz
rojemiz
2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansına
sunmuş olduğumuz “Stratejik Planlama, Akreditasyon Sistemi
Entegrasyonu Danışmanlık Ve Eğitim Hizmeti” başlıklı teknik destek talebi
kabul edildi.
Kabul edilen Proje ile ilgili mutabakat ve imzalar Dika merkezinde Genel
Sekreterimiz Ahmet ASLAN tarafından atıldı. (26 Ekim 2021)
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit
ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız
kutlu olsun!

7.MAGROTEX’21 ULUSLARARASI MARDİN TARIM
EKİPMANLARI GIDA VE HAYVANCILIK FUARI
7. Uluslararası Mardin Gıda Tarım Fuarımızı her
kesimden insanımız ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel sekreterimizin de
katılım sağladığı Fuar Movapark Fuar alanında
ziyaretçilerini bekliyor (29 Ekim 2021)

ODAMIZDAN ÖĞRENCİLERE GİYİM YARDIMI

2021-2022
2021
Eğitim döneminde İlçemizdeki Öğrencilere Giyim Yardımı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen ve tarafımızca
İlçemiz Kızıltepe Sınırları içerisinde kalan okullarda 1.351 Öğrenciye Ayakkabı yardımı
olarak dağıtılmıştır.Bu vesile ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında tüm
öğrencilerimize başarılar dileriz. (02 Kasım 2021)

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
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MAGROTEX’21 Fuar Araştırması
ÜNİVERSİTE VE ODA/BORSA ARAŞTIRMASINA GÖRE
MARDİN MAGROTEX’21 FUARI
TARIM ALANINDAKİ YENİ TEKNOLOJİLERİ
İLGİLİLERLE BULUŞTURUYOR
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları (Kızıltepe
Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası,
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret
Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin
Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör
İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile işbirliği
yaparak Mardin MAGROTEX’21 Fuarına ilişkin bir
saha çalışması gerçekleştirdi.
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MAÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Üyesi
ve TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin
koordinatörlüğünde, İktisat Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli/İlçeleri
Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.
Mardin’de 27--30 Ekim 2021’de düzenlenen 7.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın (Magrotex
2021) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen bu saha çalışması ile temelde bu Fuarın katılımcı firmalar açısından nasıl
değerlendirildiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak elde edilen sonuçlar; ilgili kişiler, kurumlar ve
kamuoyu ile paylaşılarak
aylaşılarak Fuarın daha da iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
8’i Mardin’den, 15’i Mardin dışından (Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Manisa, Maraş, Sinop, Urfa)
olmak üzere toplamda 23 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 10 (on) ana soruya
cevap bulunmaya çalışıldı.
1) Bu fuara kaçıncı defa katılıyorsunuz?
2) Bu fuara katılım amacınız nedir?
3) Bu fuarda sergilediğiniz ürünler nelerdir?
4) Bu fuardan beklentileriniz nelerdi, bunlar karşılandı mı?
5) Bu fuara daha önce katıldıysanız ne tür faydaları oldu?
6) Bu fuarda yurt içiyle herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?
7) Bu fuarda yurt içiyle ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?
8) Bu fuarda yurt dışıyla herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?
9) Bu fuarda yurt dışıyla ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?
10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. Araştırma ile
ortaya çıkan sonuçların ve ilgili tekliflerin bir kısmı şöyledir:
Firmalardan 12’si (%52) ilk defa, diğerleri 2 ve daha fazla sefer katılmıştır. 2 ve üstü kez katılanlardan 4’ü (%17) bu yıl dahil
yedinci defa kat
katılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Mardin dışındandır.
Firmalar Fuara; “İşbirliği kapasitelerini artırmak, Çiftçileri bilinçlendirmek, Tarım kesimini yeniliklerden haberdar etmek,
Ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirmek, Müşteri portföylerini genişletmek, Ticarî bağlantı kurabilmek, Yeni teknolojiler
hakkında bilgiler vermek, Fuar kültürüne katkıda bulunmak, İsimlerini görünür hâle getirmek, Müşterilerin beklentilerini
anlayabilmek, Bayi ağını genişletmek” amacıyla katıldıklarını belirtmiştir.
Fuarda sergilenen
ilenen ürünlerden bir kısmı şöyledir: Balya makinesi, Boru, Buğday, Bulgur, Çapa makinesi, Damlama hortumu,
Fidan, Filtre, Gübre, Gübreleme makinesi, Hayvan vitaminleri, İlaçlama makinesi, Kalite control cihazı, Kimyevî gübre,
Kültivatör, Laboratuvar cihazları, Mercimek, Mikro gübre elementleri, Organik gübre, Özel gübreler, Pişmaniye, Helva, Lokum,
Pulluk, Römork, Sulama tesisatı, Süt sağma makinesi, Tohum, Toprak işleme makinesi, Traktör, Un, Yağmurlama boruları, Yem
hazırlama kabı, Ziraî araç lastikleri, Ziraî ilaç, Ziraî ilaçlama dronu (insansız hava aracı).
Firmalar, Fuardan beklentilerini şöyle sıralamışlardır: “Daha fazla katılım olması, Daha fazla ticarî bağlantı sağlamak, Yurtiçi ve
yurtdışı bayi ağını genişletmek, Firma tanıtımına katkı sağlamak, Marka bilinirliğini artırmak, Yeni müşterilere ulaşmak, Yeni
bayilere ve çiftçilere ulaşmak, Firma bilinirlik seviyesini artırmak”. Firmaların bir kısmı bu hedeflerini önemli ölçüde
gerçekleştirdiklerini belirtirken, bir kısmı ise bunlara ulaşamadıklarını iifade etmiştir.
Fuara daha evvel katılan firmaların dile getirdiği faydaların bir kısmı şöyledir: “Hem maddî hem manevî faydalar elde ettik,
Firmamızın bilinirlik derecesi arttı, Satışlarımıza katkısı oldu, Yeni müşterilere ulaştık, Bazı mevcut müşterilerimizle
müşterilerim
yüzyüze
görüşme imkânı elde ettik, Bayi sayısını artırdık, Daha geniş kitlelere erişebildik”.
Firmalardan 9’u (%39) yurt içiyle ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede, “Farklı şehirlerle traktör,
pulluk, römork, balya makinesi konusunda, Bayileri üzerinden ziraî lastik konusunda, Mardin’deki bazı bayilerle özel gübreler
konusunda ve Civar illerle pişmaniye, helva ve lokum konusunda” ticarî bağlantılar gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir.
Firmalardan 5’i (%22)yurt dışıyla ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede firmalar; “Irak ile filtre,
damlama hortumu ve yağmurlama boruları satışı konusunda, yine Irak ile boru ve sulama sistemleri satışı konusunda ve İtalya
ile yeni ürünler satın alma konusunda” ticarî
icarî bağlantılar gerçekleştirdiklerini dile getirmişlerdir.
Firmaların bir kısmı, Fuar süresince birtakım sorunlarla da karşılaşmış olduklarını dile getirerek bunları şöyle sıralamıştır:
“Fuar alanının elverişli olmadığını düşünüyoruz, Fuar alanı fizîken küçüktür, Yüksek sesli müzik yayını biraz rahatsız edicidir,
Altyapı eksikliği olduğunu düşünüyoruz, Işıklandırma yetersizdir, Havalandırma yetersizdir, Çöp, lavabo vs. konularda
eksiklikler vardır, Ortak kullanım alanları yetersizdir, Organizasyonun yeter
yetersiz olduğu kanaatindeyiz.”
Magrotex’21 Fuarı, katılımcı firmaların bir kısmının dile getirdiği gibi, bazı eksiklikler barındırmaktadır. Bununla beraber, yeni
bazı teknolojileri ilgililerle buluşturması, katılımcı firmaların tarımsal faaliyetlerle meşgul olan kesimleri bilgilendirme ve
bilinçlendirme gibi bir misyonla hareket etmiş olması dolayısıyla Fuarın önemli bir fonksiyon ifa ettiği ortaya çıkmaktadır.
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Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları şehre ve bölgeye ilişkin bilgiler ve iktisat politika teklifleri
içeren bu tür saha çalışmalarını sürdürecekler. (15 Kasım 2021)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIZILTEPE İLÇE MÜDÜRÜ'NDEN
ODAMIZA ZİYARET
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Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kızıltepe İlçe Müdürü Sn.Mehmet DOĞAN odamızı
ziyarette bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR've Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN'ın
da bulunduğu bu görüşmede ilçemiz ve kurumlar hakkında istişarede bulunuldu. (16
Kasım 2021)

MARDİN’İN TARIM VE HAYVANCILIK YAPISINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA RAPORU
RAPORU-2021
MAÜ-ODA/BORSA
ODA/BORSA ARAŞTIRMASINA GÖRE MARDİN’DE TARIMSAL
KAPASİTE YETERSİZ VE ETKİNSİZ KULLANILIYOR
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları (Kızıltepe Ticaret ve Sanayi
Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası,
Nusaybin
bin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası),
Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği
Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile işbirliği yaparak Mardin’in Tarim
ve Hayvancılık Yapısına ilişkin bir saha çalışması gerçekleştirdi.
MAÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, MAÜKÖK Koordinatörü,
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı
Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinatörlüğünde, İktisat
Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin
İli/İlçeleri Od
Odalarının/Borsalarının
alarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi
(MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.
27-30
30 Ekim 2021’de düzenlenen 7.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın (Magrotex 2021) katılımcı
firmalarıyla gerçekleştirilen bu sa
saha
ha çalışması ile; Mardin’in tarım ve hayvancılık yapısına ilişkin sorunlar, bu sektörlerle yakından
ilgili firmaların bakış açısıyla tespit edilerek ilgili çözüm tekliflerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
8’i Mardin’den, 15’i Mardin dışından (Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Manisa, Maraş, Sinop, Urfa)
olmak üzere toplamda 23 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 2 (iki) ana soruya cevap
bulunmaya çalışıldı.
Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapısına dair değerlendirmeleriniz (kapasite/sorunlar) nelerdir?
Mardin’deki tarım ve hayvancılık yapısına dair sorunların giderilmesine yönelik neler yapılabilir?
Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu.
Araştırma ile ortaya çıkan sonuçlar şöyledir:
Firmalar, Mardin’de tarım ve hayvancılık kapasitesinin gereken seviyede olmadığını ifade etmektedir. Bununla beraber, tarımsa
tarımsal
kapasitenin yine de hayvancılık ile kıyaslandığında daha yüksek olduğunu tespit etmektedirler. Bu kapasitenin yetersizliğine ilişkin
dile getirilen sebeplerden biri, kentleşme oranının giderek artmasıdır.
Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin icrasına yönelik bilgi kirliliğinin ve önyargıların fazla olduğu ifade edilmektedir. Şehirde, verimli
topraklarının varlığına ragmen, bilinçli bir ziraî faaliyet gerçekleştirilmediği dile getirilmektedir. Bu çerçevede, sulamaya ve
gübrelemeye ilişkin bilgi eksikliklerinin varlığı ve bu kapsamda özellikle ta
tarımsal
rımsal sulama konusunda ciddi bir bilinçsizlik mevcut
olduğu dile getirilmektedir.
Tarımda gübre, ilaç, yakıt vb. hammaddelerin maliyetinin yüksekliği ise özel bir önemle dile getirilen hususlardan biridir. B
Bu
yüksek ve sürekli fiyat artışlarının hem tarımı hem de hayvancılığı gerilettiği ortaya konmaktadır.
Elektrik kesintilerinin tarımsal faaliyetleri engellediği, belirtilen diğer bir husustur.
GAP’ın tamamlanmamış olması da not düşülen bir başka sorundur.
Firmalar, Mardin'deki gıda, tarım ve hayva
hayvancılık
ncılık yapısına dair sorunların giderilmesine yönelik birtakım tekliflerde bulunmaktadır.
Bunlardan bir kısmı şöyledir:
Katılımcı firmalar, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin icrasına dair bilinçsizlik sorununa yüksek oranda dikkat çektiklerin
çektiklerinden
bunun çözümü
özümü hususunda ilk olarak eğitim olgusuna yer vermektedirler. Nitekim bunu “Ziraatçiyim diyen herkesin uygun biçimde
eğitilmesi icap etmektedir” şeklinde özetlemektedirler. Bu süreçte başta Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri olmak üzer
üzere
diğer ilgilii kurumlarında önemli rol üstlenmesi gereğine işaret etmektedirler.
Tarıma ve hayvancılığa ilginin artması için birtakım maddî imkânlar sağlanması gereğine değine katılımcılar, bu çerçevede güb
gübre,
ilaç vb. hammaddelere yönelik desteklerin artırılmasına ihtiyaç
ihtiyaç olduğunu ifade etmektedirler.
Ziraî faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlaması için ürün tanıtımına da yer verilmektedir. Bu çerçevede, mesela Mardin’de yyetişen
buğdayın ve bundan üretilen ürünlerin (bulgur, irmik, makarna vb.) özellikle yurtdışında tanıtımının yapılması gerektiği dile
getirilmektedir.
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Hayvancılığın artırılması için de köy meralarının genişletilmesi gereğine dikkat çekilmektedir. Bu amaçla yem, ilaç vb. deste
desteklerin
sağlanması hususuna da değinilmektedir.
GAP Projesi kapsamındaki sulam
sulamaa ve elektrik projelerinin ivedilikle tamamlanması ise özel bir önemle dile getirilen hususlardan
biridir.
Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları bu tür işbirlikleri yaparak şehre ve bölgeye ilişkin tes
tespitler,
değerlendirmel
değerlendirmeler
er ve iktisat politikası teklifleri içeren benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. (23 Kasım 2021)

Zümrüt Fuarcılıktan Odamıza Plaket
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27-30
30 Ekim 2021 tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen 7.
MAGROTEX'21 Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve
Hayvancılık Fuarı'nda odamızın katkıları sebebiyle Zümrüt Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÜNAL tarafından odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR'a Plaket takdim edildi.
Başkan DÜNDAR:''İlimizin tanıtımı,ticareti ve ürünleri açısından önemli
öneml
bir yere sahip olan Fuarlarlarla ilgili her türlü desteğin sağlanacağı ve
işbirliğinin devam edeceği'vurgusunda bulundu. (26 Kasım 2021)

HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ (HPKS) Bilgilendirme Semineri – 2
Payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay
senetlerinin ve bu senetlere sahip olanlara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt
Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu
getiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri 1 Nisan 2021
tarihinde yürürlüğe girdi. MKK ttarafından
arafından Hamiline Pay Kayıt Sistemi
(HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya alındı.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu işbirliğinde
internet üzerinden HAMİLİNE PAY KAYIT SİSTEMİ (HPKS) Bilgilendirme
Semineri – 2 Gerçekleştirildi.
Seminere Odamızı temsilen Kızıltepe Ticaret Sicil müdürlüğü Tescil Yetkilisi M.Mert ASLAN katılım sağlamıştır. (30 Kasım 2021)

MARDİN’DE ÜNİVERSİTE VE KURUMLAR KALKINMAYI BÖLGESEL ÇAPTA
ELE ALIYOR
Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği
Koordinatörlüğü (MAÜKÖK), şehrin bazı önde gelen sektör temsilcileriyle
geniş katılımlı bir Danışmanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Bölgesel
kalkınmaya yönelik strateji tespiti ve işbirliği imkânlarının araştırılması
maksadıyla
yla gerçekleştirilen toplantı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin (MAÜ)
ev sahipliğinde merkez kampüste yapıldı.
9 Aralık 2021’de MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar başkanlığında düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: MAÜ Rektö
Rektörü
Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt, MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, MAÜKÖK Koordinatör Yardımcıları Öğr.
Gör. Ferhat Demiralp, Dr. Öğr. Üyesi Veysi Acıbuca, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doru, Dr. Öğr. Üyesi Şehmus Aykol, Kurul Başkan
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Öm
Ömer
er Fazıl Emek, Dr. Öğr. Üyesi İlyas Bayar; DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı; OSB Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Abdül Nasır Duyan, Müdür Yardımcısı Remzi Fırtına; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı M
Metin
etin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (vekalet); Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Özçelik; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı
Abdülhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (vekalet); Kızıltepe Zahireciler Derneği
Başkanı Mehmet Şerif Öter; Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun; MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri; ASKON Mardin
Şube Başkanı Hatip Çelik; Mardin Turizm ve Otelciler Derneği
Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör.
MAÜKÖK Danışmanlar Kurul toplantısında genel girizgahtan sonra iki sunum gerçekleştirildi:
Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli bağlamında MAÜKÖK oluşumunun tanıtımı.
e-ticaret
ticaret modülü geliştirilmesine yönelik proje tanıtımı.
t
Toplantıda, yeni dönemde izlenecek stratejilere ilişkin müzakerelerde bulunuldu. Ayrıca, bu süreçte başarı derecesinin
artırılabilmesine ilişkin potansiyel kurumsal işbirlikleri hakkında fikir paylaşımı gerçekleştirildi.
Toplantının bazı gündem maddeleri şöyleydi:
Tarım sektöründeki ürün çeşitliliği, yüksek katma değerli ürünlerin promosyonu, etkin üretim biçimleri, üretimde markalaşma,
ürün planlaması,
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Sanayi sektörüne ağırlık verilmesi, OSB sayısının artırılması, ürünlerde markalaşma, ürünleri
ürünlerin
n etkin pazarlanması, bölgeye yönelik
sektörel tercihler, tekstil sektörüne önem verilmesi, tekstil sektöründe markalaşma,
Hizmet sektörünün yeniden ve kapsamlı biçimde ele alınması, hizmet alt sektörü olarak turizm sektörüne yönelik yeni yaklaşıml
yaklaşımlar,
faaliyet çeşitlendirmesi, tanıtım çalışmaları,
Sektörel kurum işbirlikleri, kurumsal faaliyetlerin entegrasyonu.
Toplantıda alınan kararlardan bir kısmı şöyledir:
Tarım sektöründe ürün çeşitliliğine ihtiyaç vardır. Geleneksel ürünlerden yüksek katma değer
değerli
li ürünlere geçilmesinde fayda vardır.
Bu amaçla mesela yer fıstığı, Siirt Fıstığı, Derik Zeytini, maralfalfa, lavanta, sumak vb. ürünlerin promosyonu yapılabilir.
Tarımda etkin üretim biçimleri uygulanmamaktadır. Bu hususta bilinçlendirme çalışmalarına ih
ihtiyaç
tiyaç vardır.
Geciken GAP sulama kanallarına ilişkin lobicilik faaliyetleri için kurumsal işbirliği yapılmalıdır.
Tarımsal üretimde markalaşmaya gidilmesi icap etmektedir. Böylece daha yüksek gelir elde edilebilecek bu da üretim kapasitesi
kapasitesinin
artırılmasına katkı sağlayacaktır.
Tarımda arz-talep
talep dengesinin sağlanabilmesi ve gelir imkânlarının artırılabilmesi için tarımsal ürün planlamasına ihtiyaç vardır. Bu
kapsamda, kurumlar arası işbirliği yapılması suretiyle çiftçilerin ürünlere ilişkin yönlendirme siste
sistemi
mi oluşturulmalıdır.
Sanayi sektörü bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğinden buna yönelik yatırım
yatırım-istihdam
istihdam çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
Bu kapsamda yeni OSB’lerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Özellikle ihtisas OSB’leri üzerinde durulabilir.
Sınaî ürünlerde markalaşma büyük önem taşımaktadır. Markalaşmaya dair projeler geliştirilmeli ve bu kapsamda kurumsal işbirli
işbirliği
yapılması suretiyle sistematik yaklaşım sergilenmelidir.
Sınaî ürünlerin etkin pazarlanmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla özellikle
özellikle dış ticarî pazarlamaya ilişkin projelere öncelik verilmelidir.
Sanayide bölgeye yönelik sektörel tercihlerde bulunulmalıdır. Bu maksatla mesela tekstil sektörü Mardin açısından önem
taşımaktadır. Bu kapsamda, hâlihazırda gerçekleştirilen fason imalât aşamasından
aşamasından özgün tasarım ve üretim safhasına geçilmelidir.
Bu süreçte tekstilde markalaşma da önem arz etmektedir.
Turizm sektörüne yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Mardin’de turistik faaliyet çeşitlendirmesine gidilmel
gidilmelidir.
Bu amaçla turizmde
rizmde sistematik tanıtım çalışmalarına gidilmelidir.
Mardin’de sektörel kurum işbirliklerinde başarı ve etkinlik için kurumsal faaliyetler entegre edilmelidir.
MAÜ ‘bir kurum hâline getirerek şehrine ve bölgesine katma değer seviyesini yükseltme ana hed
hedefi
efi kapsamında ve ara hedeflerine
odaklanan MAÜKÖK, benzer toplantıları daha geniş kapsamda gerçekleştirmeye devam edecek. (10 Aralık 2021)
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
Odamız Meclis üyelerinin katılım sağladığı ve Odamız için yapılacak Yeni
Hizmet binası ile ilgili bilgilendirme ve görüş toplantısı yapıldı.
Toplantıda odamız için alınan arsa ve bu arsa üzerinde yapılacak hizmet
binasının istişaresi gerçekleştirildi. Ayr
Ayrıca
ıca 2022 bütçesi de görüşülmüştür. (20
Aralık 2021)

ETİKET FİYATLARINDA İNDİRİM TALEBİ.
Yeni ekonomi modelinin açıklanmasının hemen ardından döviz kurunun düşmesi, gözleri son
dönemde fiyatları artan ürünlere çevirdi,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurdaki dalgalanmanın önüne geçmek ve fiyat
istikrarını sağlamak için açıkladığı yeni ekonomi modeli sonrasında döviz kuru tarihi bir düşüş
yaşadı, Türk lirasının değeriyse arttı. Toplumda başta gıda ve otomotiv sektöründe olmak
üzere döviz kuru kaynaklı yaşanan zamların geri çekilmesine yönelik beklenti oluştu. TOBB
Başkanı Sn:M.Rifat HİSARCIKLIOĞLUNUN da tüm üyelere bulunduğu çağrı son
sonrasında
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mahmut DÜNDAR da üyelerimize bir çağrıda
bulundu, Başkan DÜNDAR söz konusu döviz kurundaki düşüşler sonucun da artan etiket
fiyatlarının ivedi şekilde düzenlenerek gerekli indirimin yapılmasını talep et
etti.(24 Aralık 2021)

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0
Sayı:04/2021
HABUR SINIR KAPISINDA YAŞANAN SORUNLAR

Ülkemiz ve bölgemiz ihracatının büyük bir bölümünü oluşturan Irak pazarında son zamanlarda Un
üreticileri ve ürünün Yurdışına Nakliyesi ile ilgili beklenilmeyen sıkıntılar doğumuştur. Odamıza kayıtlı
ihracatçı şirketlerin başvurusu ile soruna müdahale edilmesi ve çözüm bulunması talep edilmiştir.
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Habur Sınır Kapısında Dış Ticaretimiz açısından önem arz eden ve çözülmesi aciliyet gerektiren Tüccar
ve Nakliyecilerin Bu sorunu Yönetim Kurulu Başk
Başkanımız
anımız Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz
Ahmet ASLAN tarafından gerekli kurumlara özellikle TOBB Başkanı Sn. M.Rifat HISARCIKLIOĞLU'na
Irak Erbil Ataşesine sözlü ve yazılı olarak iletilmiş olup,en kısa sürede çözülmesi için tüm girişimler
devreye alınmıştır.
tır. (30 Aralık 2021)

