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Kızıltepe TSO Başkanı Mahmut Dündar güven tazeledi 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar yapılan oda seçiminde tekrar seçilerek güven tazeledi. 

Kızıltepe TSO'da  tek liste ile yapılan seçimde Başkan Mahmut Dündar’ın yanı 
sıra odanın yönetim kurulu üyeleri ,Oda meclisi ile odanın üyeleri hazır 
bulundu. Seçim işlemleri Başkanın oyunu kullanması ile başladı ve üyelerin 
oy kullanımı ile devam edildi. 

Kızıltepe halkına ve oda üyelerine kendine olan güvenlerinden dolayı 
teşekkür eden Başkan Mahmut Dündar 6 seçimdir başkan seçildiğini söyledi.  

Kızıltepe’ye bu güne kadar hep hizmet yapmak için çalıştıklarını ve bundan 
sonra da hizmetlere devam edeceğini ifade eden Başkan Dündar şöyle 
konuştu: 

“İlçemize TOBB ve Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası olarak 24 derslikli bir 
okul kazandırdık. Bu anlamda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB 
yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Öte yandan Mardin bulguru 
tescillendi Mardin’imize hayırlı olsun. Daha iyi bir hizmet için bir hizmet 
binasını yapımına başladık kısa sürede hizmet verecek. Bundan sonra da 
halkımız için hizmetlerimize devam edeceğiz.”  

Açıklamasına devam eden Başkan Dündar, “Kızıltepe’ye halkımıza üyelerimize çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar.  Bu altıncı 
seçimim oluyor. Halkımız toplumumuz bize değer verdiler bana olan güvenlerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum Allah 
razı olsun hepsinden. Allah’ıma şükürler olsun.” Dedi.  

Başkan Mahmut DÜNDAR' dan Kızıltepe Halkına teşekkür 

Değerli Üyelerimiz 
01.10.2022 tarihinde yapılan oda 
seçimlerinde siz değerli üyelerimizin 
teveccühü ile bu göreve tekrar layık 
görüldük. Yeni dönemde daha güzel 
hizmetler ve daha güçlü bir oda olma şiarıyla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Değerli Kızıltepe halkına ve üyelerimize 
teşekkür ediyorum. 
Mahmut DÜNDAR 
 
 

 

 

 

Kızıltepe Kaymakamımızı Ziyaret 

2022 Yılı organ seçimleri sonucu görevlendirilen Odamızın Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Meclis Üyelerimiz Kızıltepe Kaymakamımız Sn: Fatih 

CIDIROĞLU nu Makamın da ziyaret ettiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 
e-BÜLTEN Sayı:04/2022 

E
K

İM
 -

 K
A

S
IM

 -
 A

R
A

L
IK

 2
0

2
2

 S
a

y
ı:

0
4

 

Mardin Valimiz Sn.Mahmut DEMİRTAŞ'ı ziyaret 

2022 Yılı organ seçimleri sonucu görevlendirilen Yeni Yönetim ve Meclis Kurulumuz ,Yönetim Kurulu Ba şkanımız Mahmut 

Dündar ile birlikte Mardin Valimiz Sn: Mahmut DEMİRTAŞ a 

ziyarette bulundular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şanlıurfa-Mardin Demiryolu Projesi Bilgilendirme 

Toplantısı 

Şanlıurfa-Mardin Demiryolu Projesi Halkın 
Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı Odamız 
evsahipliğinde gerçekleştirildi. 
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılması planlanan proje hakkında ÇED 
yönetmeliğinin 9.Maddesi Gereğince ÇED sürecine halkın 
katılımını sağlamak,proje hakkında bilgilendirmek,görüş 
ve önerilerini almak amacıyla ''Kızıltepe TSO '' toplantı 
salonunda Mardin Valiliği Çevre,şehircilik ve iklim 
değişikliği İl Müdürlüğü ve TC.Devlet Demiryolları 
işletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Halkın 
Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı yapılmıştır.  
 

  

 

 

8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 

Tarım cenneti olan ilimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı 

sağlayan,odamızında sponsorlarından olduğu 8. Uluslararası Mardin 

Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı açılışına Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mahmut DÜNDAR,Odamız Meclis üyesi Şükrü KARABOĞA 

ve Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN katılım sağladılar.  

 

 

 

 

Sayısal Takograf Uygulama İşlemleri Eğitimi 

Sayısal Takograf Uygulama İşlemleri Eğitimi Odamız toplantı 

salonunda yapıldı. TOBB Yetkilileri Şevval ÖZCAN ve Gizem Uğurlu 

tarafından sunulan eğitime Odamız - Bölge Odalarının Takograf 

yetkilileri ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut DÜNDAR katılım 

sağladılar. 
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"Togg bir otomobilden daha fazlasıdır, Togg bir meydan 

okumadır" 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Togg 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ezberleri 
bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber 
bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozmaya devam 
edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili sadece yerli ve 
milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha 
fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır." dedi.  
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri 
üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. 
  
Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok özel bir günde 
buluştuklarını ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.  
  
Daha gidecek çok yollarının olduğunu ve işlerinin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye yeni bir lige 
yükselirken Cumhuriyet'imiz yeni bir yüzyıla kanat açıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonları n 
en güzel ortaklığıdır, en aziz eseridir. Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir 
gündür. Bizler, bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Bizler, 'Milletin bağımsızlığını yine m illetin 
azim ve kararı kurtaracaktır.' sözüyle yola çıkanların, küllerinden yeni bir  devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Türk iş 
dünyası olarak bizler üreterek, ürettiğimizi bütün dünyaya satarak vatanımızı, milletimizi, Cumhuriyet'imizi büyütmeye devam 
ettik, ediyoruz, edeceğiz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin üzerine çıkma yolculuğunu hep sahiplendik, 
sahiplenmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah 
arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." 
  
Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında TOBB Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık vererek Türk milletine söz 
verdiklerini hatırlattı. 
  
O gün Erdoğan'ın nezdinde tüm millete, "Devletimiz yanımızda dursun, Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız." sözünü 
verdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle yola çıktık. Sonra kıymetli ortaklarımız, Anadolu Gr ubu, 
BMC, Turkcell ve Zorlu Holding ile namıdiğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa çıktık. Küresel ekonomide taşların yerinden 
oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Rabbime şükürler olsun, 
bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.  
  
- "Tercih edilen küresel bir marka olacağız" 
  
Rifat Hisarcıklıoğlu, 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle, ortaklarıyla, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve T ürk 
halkıyla gurur duyduğunu belirtti. 
  
"Devrim" otomobiline sahip çıkılamadığını ve önemli bir fırsatın kaçırıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: "Bu 
sefer 100 yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmıyoruz. En doğru zamanda küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa 
giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Hala bize 
inanmayanlar var biliyoruz ama olsun yılmıyoruz. 2017 mayısında Cumhurbaşkanı'mıza söz verdiğimizde dalga geçmişlerdi, 
2018'in haziranında şirketimizi kurduğumuzda gülmüşlerdi, 2019 aralıkta ilk araç lansmanımızı yaptığımızda 'oyuncak bu' 
demişlerdi. İki sene önce Temmuz 2020'de burada temel attığımızda 'Bu fabrika bitmez' demişlerdi ama biz hiçbir zaman pes 
etmedik, ümidimizi kaybetmedik, en iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya,  durmadan çalışmaya devam ettik. İşte bakın bugün 
buradayız. Birazdan Cumhurbaşkanı'mızın banttan indireceği ilk aracımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayında da 
yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi de dün 'üretemezsin' diyenler, bugün 'dünyaya satamazsın' diyorlar. 
Huzurunuzda buradan bir söz daha verelim, önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya Türkiye'nin otomobilini satacağız. 2024 
sonundan itibaren ihracat haberlerimizi, Avrupa ülkelerinden başlayarak duymaya başlayacaksınız. Tekno lojimizle, mobilite 
çözümlerimizle, rekabetçi fiyatımızla tercih edilen küresel bir marka olacağız."  
  
Togg'un, markasının, patentinin, tasarımının kendilerine ait olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, lisans almayacaklarını, lis ans 
satacaklarını bildirdi. 
  
- "Togg dijital ekonomiye geçiştir" 
  
Otomotiv tedarik sanayilerini, yeni nesil mobilite ekosisteminin global oyuncuları haline getireceklerini söyleyen Hisarcıklı oğlu, 
Ankara'da TOBB ETÜ'de yer alan teknoloji merkezinde geliştirdikleri ve geliştirecekle ri teknolojilerle dışa bağımlılığı 
azaltacaklarını vurguladı. 
  
Türkiye'nin kritik teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline geleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kay detti: 
"Kararlarımızı alırken Paris'ten, Detroit'ten, Torino'dan izin almıyoruz. Kararlarımızı biz buradan, yani Gemlik'ten alıyoruz. 
Ezberleri bozmak kolay değil ama Türk girişimcileri olarak bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozuyoruz ve bozma ya 
devam edeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Otomobili, sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden daha 
fazlasıdır, Togg bir meydan okumadır. Togg teknolojik dönüşümdür. Togg dijital ekonomiye geçiştir. Öncelikle böyle büyük bir 
projenin fikrini ve vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunmak istiyorum. Kendileri sadece fikri ve 
vizyonu ortaya koymakla kalmadı, son 5 senede her aşamada bizleri destekledi. Gece, gündüz demeden ne zaman kapısını çalsak 
bizlere yardımcı oldu. Desteğini hep hissettik. Cumhurbaşkanım, Allah sizden razı olsun." 
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Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg'un ortaya çıkmasında emeği geçen bakanlara ve bakanlıklara, oda ve borsa başkanlarına, iş dünyası 
temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine teşekkür etti.  
  
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu'ndan Tuncay Özilhan, BMC'den Fuat Tosyalı, Turkcell'den Bülent Aksu ve Zorlu'dan 
Ahmet Nazif Zorlu'yu sahneye davet ederek ellerini havaya kaldırdı.  
  
-Cumhurbaşkanı Erdoğan 
  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ortakları ve paydaşlarına teşekkür etti. 
  
Cumhuriyet'in 99. yılını kutlayan Erdoğan, "Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, Milli Mücadele'nin kahramanların ı, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını rahmetle, şükranla yad ediyorum. 
Bu anlamlı günde, milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabb'ime sonsuz hamd -ü 
senalar ediyorum. Evet, millet olmak demek; aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farkl ılıkları ortak hayallerle birleştirmek, 
hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu 
hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir." diye konuştu.  
  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un önemine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte 
bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımı z 
bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini 
herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için 'Togg, 
Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur.' diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin 
yerli ve milli otomobili Togg'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. 'Bu bir memleket 
meselesidir.' diyerek, bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her 
kademesinden arkadaşlarımıza, elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg'u seri üretim bandından 
indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve emekçilerimizi yürekten 
kutluyorum. Sizler, milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir Zümre'nin mirasını da 
onurlandırdınız. Biliyorsunuz, dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun 
müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir, önünde durduğu muz 
araçtır." 
  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerinin Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ettiğini söyledi. 
  
Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği TOGG Gemlik Kampüsü'nün ve banttan indirilen akıllı cihazların ülkeye ve 
millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türk milletinin binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürdüğünü ve adeta 
feleğin çemberinden geçerek devletini kurduğunu ifade etti.  
  
Erdoğan, Cumhuriyetin ilk yıllarına 1. Dünya Savaşı'nın tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş  
bir ülke olarak girildiğini vurgulayarak, "O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerimiz tüm 
imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak 
fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı. Ancak, genç cumhuriyetin bu parlak girişimleri 2. Dünya Savaşıyla 
birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı." diye konuştu.  
  
- "Bize küçük düşünmek asla yakışmaz" 
  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre ve Nuri Killigil gibi kendi kabiliyetleri, çabaları ve 
kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önlerinin kesildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:  
  
"Ne hazindir ki o fabrikalarda üretilen uçakların yerini kuluçka makineleri, imal edilen bombaların yerini ise soba boruları aldı. 
Kimi sinsice, kimi hoyratça yürütülen yıkımlarla insanımızın öz güvenini öyle bir kırdılar ki on yıllar boyunca üzerimize giy dirilen 
deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen bu gömleği yırtmanın, 
özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğinin, 6 asır 
boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buydu. Çünkü biz tıptan mühendisliğe her alanda 
çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren önc ülerin 
torunlarıyız. Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz."  
  
Türkiye'nin hedeflerinin büyük, vizyonunun geniş ve inancının tam olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Güçlü 
olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her 
fırsatta 'milli' diyoruz, 'yerli' diyoruz. Milli teknoloji hamlemizin rehberliğinde savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa, 
her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi, Anadolu sav aş 
gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var 
mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde, Tayfun 
onların gündemine girdi. Daha durun bakalım, daha bunun arkası gelecek. Şimdi Togg Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle 
girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."  
  
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
  
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 7'den 77'ye bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu yerli otomobil Togg'u 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde hayal olmaktan çıkarıp bugün itibarıyla gerçeğe dönüştürdüklerini kaydederek, 2 yıl 
önce beraber temelini attıkları fabrikanın açılışını gerçekleştirip seri üretim bandından ilk araçları indireceklerini söyledi.  
  
Bakan Varank, bu gurur gününde kendilerini yalnız bırakmayan, sevinçlerine ortak olan tüm misafirlere, gece gündüz demeden 
çalışarak bu muhteşem kampüsü ortaya çıkaran, Togg'u seri üretime hazır hale getiren tüm emekçilere, Togg yöneticilerine ve 5 
babayiğide teşekkür etti. 
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılına büyük bir heyecan, şevk ve coşkuyla hazırlandıklarını aktaran Varank, şöyle konuştu: "Bir yandan 
mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken diğer yandan da geleceğin taleplerini belirleyen yenilikçi projelerimize hız verdik. İşte Togg 
da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje. 'Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun, Togg bir otomob ilden daha 
fazlası' derken biz gayet ciddiydik. İnsan odaklı, empatik ve akıllı yapısı, Togg'un bizim için sürekli öğrenmesi ve bize uyg un 
çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Kısaca Togg, kullanıcısına göre dönüşen ve kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji.  Nasıl ki 
Togg'a 'bir otomobilden fazlası' diyorsak Togg'u üreteceğimiz tesisimize de 'bir fabrikadan daha fazlası' diyoruz."  
  
Bakan Varank, fabrika ile ilgili bilgiler vererek, burasının karbon emisyonunun azaltılması; geri dönüşüm, enerji verimliliği  ve 
yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamalarıyla dünyada fark oluşturacağını söyledi.  
  
Çevre dostu ve akıllı aracın çevre dostu ve akıllı bir tesisten yollara çıkacağını dile getiren Varank, "Öyle ki bu tesisimiz  daha 
şimdiden Avrupa'nın köklü otomotiv firmalarının yeni yatırımlarına ilham oldu. Bu tesisi yapan firmamız, müteahhidimiz 
Avrupa'daki yeni projelerin de yüklenicisi konumuna geldi." diye konuştu.  
  
Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettiklerini kaydederek, 
"Bu ekosistemin ürünü yenilikçi, teknolojik tabanlı girişimler, küresel pazara açılma kapasiteleriyle ekonomik ve teknolojik 
bağımsızlığımızın öncüsü olacaklar. Bunun için 20 yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı, Ar -Ge ekosistemimizi geliştirmek ve 
dönüştürmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.  
  
Son dönemde teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performansın ülkenin sahip olduğu potansiyeli net bir şekilde gözle r 
önüne serdiğini vurgulayan Varank, teknoparkların sadece Ar-Ge ofislerinden ibaret binalar değil, Türkiye'nin hayallerini 
gerçekleştirmek için kurulmuş birer teknoloji üssü olduğunu anlattı.  
  
Varank, geleceğin mobilite ekosistemine yön verecek Togg'un da en büyük teknoparkları olan Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde 
ilk tohumlarını attığını ve bugün buradaki devasa kampüse evrildiğini belirterek, şöyle devam etti:  
  
"Togg bu anlamda Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin yük akı çıktılardan bir tanesi. Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü 
geliştirdiği teknolojilerin özgünlüğünden alıyor. Togg, oluşturduğu ekosistemle yüzlerce tedarikçiyi de işin içine katıyor, o nların 
teknolojik yetkinliklerini geliştiriyor, onları küresel rekabete hazırlıyor. Bu firmalar sayesinde farklı düşünebiliyoruz, yeni ve 
özgün ürünleri elde edebiliyoruz. Togg'un teknoloji tedarikçileri arasında gencecik girişimler, erken aşama startuplar var. T ogg, 
yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki ülkemizin dört bir yanında rastgele ziyaret ettiğimiz fabrikalarda dahi Togg'a üretim 
yapıldığına şahit oluyoruz." 
  
Bakan Varank, elektrikli araçlar alanında henüz başlangıç aşamasındaki tedarik sanayisinin dönüşümüne ve gelişimine Togg'un 
büyük katkı sağladığını kaydederek, "Togg aynı zamanda yetenekli insan kaynağımızın hayallerini gerçekleştirebileceği, 
bilgilerini kullanabilecekleri büyük bir platforma dönüştü. Yurt dışında yaşayan. başarılı mühendisleri, tasarımcıları biz ek ibimize 
dahil ettik. Bu manada tersine beyin göçüne de önemli katkılar sağladı." diye konuştu. 
  
Tüm bu örneklerin Togg'un nasıl yerli ve milli bir proje ve marka olduğunun ayrı ayrı kanıtı olduğunu anlatan Varank, "Bunu 
ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Onlar için de kısaca şunu söyleyelim: Togg projesinin direksiyonunda Hans yok, George 
yok, Ayşe var, Mehmet var, Türkiye var." açıklamasında bulundu.  
  
Varank, Togg'un Türk milletinin bir numaralı özgüven projelerinden olduğunu kaydederek, "Böyle bir projenin altından 
kalkabilmek için babayiğitlerin cesareti, verilen destekler, elbette bir yere kadar önemli. Ama bu projenin arkasında güçlü ve 
sağlam bir irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de 20 yıldır o sağlam iradeyi  
gösteren bir tane baş babayiğidi var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu. 
  
- TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş 
  
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da her şeyden önce bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ve bu 
hedefler doğrultusunda ilerlediklerini dile getirdi. 
  
Togg'un işe başlama ve bugünlere gelme sürecini anlatan Karakaş, bu süreçte herkesin yoğun emek verdiğini kaydetti.  
  
Yeni modeller hakkında bilgi veren Karakaş, "Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüzde Cross -Coupe diye tabir 
ettiğimiz, daha dinamik, daha heyecanlı ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanacak bir Cross -Coupe hazırlayacağız. 
2025'in ilk yarısında sedanımız, 2026'da Cross-Coupe geliyor." ifadelerini kullandı. 
  
Karakaş, gelecek hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti: "Bizim hedefimiz yarından sonra tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı 
olduğu cihazlarla olan iletişimi sağlayacak bir merkezi bilgisayar oluşturmaktadır. Örneklerden bir tanesi bunun üzerinde ve 
bunun haricinde de çalıştığımız ürünlerimiz var. İkincisi biraz önce bahsettim, batarya konusu. Bakınız herkes elektrikli araçlara 
geçiyordu. Dört sene önce bu ilk sizlere sunduğumuz zaman bazı eleştiriler de almadık değil. Ama artık kimse bunu sorgulamıyo r. 
Herkes geçiyor. Fakat herkesin elinde olmayan bir şey var. O da hücre. Bugünün çip krizi yarından sonra hücre krizine dönecek. 
O nedenle biz başından itibaren, biraz önce söylediğim gibi bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil, yenilenebili r enerji 
depolamak için." 
  
Öte yandan, TOGG'dan paylaşılan basın açıklamasında, satış stratejisi ve kullanıcıyla temas kanalları da paylaşıldı. TOGG'un 
kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacağı bildirildi.  
  
Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaş, şu bilgileri verdi: "Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha 
başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz . 
Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha 
hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da im kan 
vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu 
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Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mob il 
servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak."  
  
Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarına işaret edere k, "Çok 
yakında dijital ürünlerimizi de duyurmaya başlayacağız. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, 
oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımıza, akıll ı yaşam, 
e-cüzdan, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz." 
ifadelerini kullandı. 
  
Hedeflere giden yolda verdikleri tüm sözleri tuttuklarını aktaran Karakaş, şöyle devam etti: "Başından beri bir otomobilden 
fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik. Geldiğimiz noktada akıllı cihazımızın etrafında gelişen bir ekosistem kurmayı 
başardık. Yüzde 100 milli bir projeyiz. Tüm kararlarımızı kendimiz alıyoruz çünkü direksiyonda biz varız. Aynı zamanda yerliy iz. 
Başlangıçta da ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı 
hedefliyoruz. Günümüzde yerlilik ve milliliği kullandığınız parça sayıları değil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamını n size 
ait olması belirliyor. Akıllı cihazımızın kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerini 
temsil eden USECASE Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp tescil ettirdik. Mobilite ekosistemini büyütmek ve yeni teknolojil er 
geliştirmek için çok değerli iş birliklerine imza attık. Markamızı dünyanın en itibarlı teknoloji platformlarında konumlandırmaya 
başladık. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle ‘Bir fabrikadan daha fazlası’ olan TOGG  Teknoloji 
Kampüsümüz için pandemi de dahil, kar kış demeden 1200 iş ortağıyla çalıştık. Avrupa’nın en temiz boyahanesini kurduk. Kürese l 
rekabet için ülkemizin en iyileri ile dünyanın en iyilerini bir araya getirdiğimiz ekipler oluşturduk."  
  
-İlk Togg üretim bandından indi 
  
Montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim 
bandından inen "Anadolu" isimli kırmızı renkteki C-SUV'u kullanarak Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi. 
  
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sahnede TOGG hissedarları karşıladı. Erdoğan'ın davetlilere hitap etmesinin ardından TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, Erdoğan'ın verdiği ilk Togg siparişinin belgesini takdim etti.  
  
Hisarcıklıoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmek üzere banttan inen ilk Togg'un anahtarını Erdoğan'a verdi.  
  
Tören, aile fotoğrafıyla sona erdi. 
 

Odamız Kasım Ayı Meclis Toplantısı 

 
Odamız hizmet binası 04.11.2022 tarihi saat 11 de Meclis 
Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda odamızın aylık durumu, 
işleyişi ve gündem maddeleri görüşüldü. Oryantasyon ve 
akreditasyon sistemi hakkında bilgiler verildi. 
Ayrıca; Toplantıda yapılması planlanan yeni hizmet binası 
hakkında tüm meclis üyelerinin görüşüne başvuruldu. Yeni 
hizmet binası inşaatı ile ilgili komisyonun oluşturulması 
kararlaştırıldı 
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10 KASIM 

 

Aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 

rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Ruhu şâd olsun. 

Gösterdiği yolda ilelebet yürüyeceğiz. 

  

#10Kasım 

#MustafaKemalAtatürk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Ağaçlandırma Günü 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR ve 
Genel Sekreter Ahmet ASLAN 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü Türkiye Yüzyılına Nefes 
Programına katıldı. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin tarafından "81 
İlde 81 Okul Projesi" kapsamında Mardin, Kızıltepe 
İlçemizde yapılan TOBB Anadolu Lisesi’nin 24 Derslik 
Okul Bahçesine Fidanlar dikildi. 
 

 

 

 

 

MARDİN ODALARI/BORSALARI OSB İLE BÖLGESEL KALKINMA PLATFORMU KURUYOR 

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, kurumsal işbirliği kapsamında Mardin Organize Sanayi Bölgesi (Mardin OSB) yönetimini 
ziyaret etti. 

  
15 Kasım 2022’de düzenlenen toplantının katılımcıları 
şöyleydi: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri 
Ahmet Aslan; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şahin; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası 
(Vekalet); Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah 
Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri 
Abdulkadir Güneş; Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Abdunnasır Duyan, Yönetim Kurul Üyeleri Şükrü 
Karaboğa, Faysal Sun, Ahmet Azun, Salim İlhan, Veysi 
Duyan; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa 
Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
(MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Behzat Ekinci. 
  
Toplantı nezaket ziyareti ve işbirliği imkânlarının 
araştırılması olmak üzere iki ana amaçla yapıldı. Karşılıklı 

https://www.facebook.com/hashtag/10kas%C4%B1m?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxFS55J-W8CQHIMswAMLigsrKXLXqVDrmtZ3U-WFTJQ-eNV4Q1SWrkvnJhlUwEidkgl2cik6zBo6YhY72qQ68jJTE-W_ihJt5lrCpy9s1_McUan0suSwEhmbMoowwa9OfbOshus0g54EfUPq57xPnCW9dd039fM3_Ss5Xe8e19Yx0Wx7EZQ5CubyKp5aHo-hfnw5DMywoYlDeCnfxHiXO1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mustafakemalatat%C3%BCrk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxFS55J-W8CQHIMswAMLigsrKXLXqVDrmtZ3U-WFTJQ-eNV4Q1SWrkvnJhlUwEidkgl2cik6zBo6YhY72qQ68jJTE-W_ihJt5lrCpy9s1_McUan0suSwEhmbMoowwa9OfbOshus0g54EfUPq57xPnCW9dd039fM3_Ss5Xe8e19Yx0Wx7EZQ5CubyKp5aHo-hfnw5DMywoYlDeCnfxHiXO1&__tn__=*NK-R
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iyi niyet ifadeleriyle başlayan toplantı, Mardin’in kalkınmasına dair projelerde işbirliği yapılması ve bununla ilgili kurumsal lobi 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kararlarıyla sürdürüldü.  
  
Toplantıda alınan başlıca kararlar şöyle: 

 Mardin Odaları/Borsaları ve Mardin OSB yönetimi, ilgili kurumların da yer aldığı “Mardin Bölgesel Kalkınma Platformu”nu 
kurmaya karar verdi. Platform, Mardin’in kalkınmasına dair projelerde işbirliği yapacak. Ayrıca kalkınmaya yönelik faaliyetle rin 
gerçekleştirilmesinde, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçmek suretiyle kurumsal lobicilik faaliyetleri icra edecek.  

 Bu kapsamda bir yol haritası belirlendi. Öncelikle Mardin’in sorunları detaylıca tespit edilecek ve yapılacak müzakerelerle öncelik  
sırası tespit edilmek suretiyle bunların çözümü için gerekli faaliyetler icra edilecek.  

 Potansiyel sorunların bir kısmı şöyle: OSB kuruluş çalışmaları, Yatırımların çekilmesine dair faaliyetler, Üretici kesimin 
karşılaştığı temel sorunların çözümü. 
  
Ziyaret sonunda, platformun etkinliğinin artırılması ve başarılı çalışmalar icra edilmesi hususundaki iyi niyet yinelendi ve yıl 
sonuna kadar ilgili kamu kurumlarıyla ilk irtibatın sağlanmasına dair prensip kararı alındı.  
 

 

MARDİN ODALARI/BORSALARI KURUMSAL İŞBİRLİKLERİNE AĞIRLIK VERİYOR 

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, müşterek 
toplantılarının 21.’sini gerçekleştirdi. Toplantı, Kızıltepe 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.  
  
15 Kasım 2022’de düzenlenen toplantının katılımcıları 
şöyleydi: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri 
Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; 
Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Akreditasyon 
Sorumlusu Selçuk Şahin; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Başkan Yardımcısı 
Abdulbari Akkurt, Genel Sekreteri Çetin Sasa, 
Akreditasyon Sorumlusu Elif İlhan; Nusaybin Ticaret 
Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, 
Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreter i 
Abdulkadir Güneş; 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 Medyada Görünürlük 
Faaliyetleri, Üye Memnuniyet Anket Değerlendirmesi, MAÜKÖK-Oda/Borsa Ortak Saha Çalışması (MAGROTEX’22 Fuarı), 
Gündemde Bulunan Projelere/Faaliyetlere İlişkin Müzakereler, Odaların/Borsaların Yeni Dönem Beklentilerinin Müzakeresi, 
Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri.  
  
Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:  

 KTB: TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında akreditasyon mentorlük projesi, Kariyer günü programında sektör 
profesyonellerinin öğrencilerle buluşturulması, Kızıltepe Kırmızı Mercimeğine ve Derik Halhali (Xalxali) Zeytinine yönelik co ğrafî 
işaret tescili, Tarım ve Hayvancılık Fuar organizasyonu, Mardin Bulguru’nun Polonya’da tutundurulması çalışmaları. 

 KTSO: TOBB Anadolu Lisesi çalışmaları, Stratejik plan çalışmaları, Siirt Fıstığı tutundurma çalışmaları, Mardin Bulguru coğra fî 
işaret projelerinde güncellemeler, Yeni hizmet binasına dair faaliyetler, Yeni Yönetim Kurulunda personelde n sorumlu bir üyenin 
görevlendirilmesi. 

 MTSO: Mahir Eller Projesine dair düzenleme çalışmaları, Meslekî belgelendirme faaliyetleri, Stratejik plan çalışmaları.  
 NTB: Yer Fıstığı Projesinde hasat çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ziyareti, Nusaybin’de Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin 

kurulmasına yönelik faaliyetler, Mardin-Nusaybin tren seferlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar, TOBB Ana Okul yapımına 
dair faaliyetler, Stratejik plan çalışmaları, Tarım çalıştayı çalışmaları.  

 NTSO: Organize sanayi bölgesi kurulumuna ilişkin girişimler, Stratejik plan çalışmaları, Eğitim faaliyetleri.  
  
Toplantıda alınan kararlar şöyle: 

 Yeni dönemde, Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin fonksiyonelliğinin artırılması kararlaştırıldı. Böylece ortak projeler e 
daha fazla ağırlık verilebilecek. 

 Önceki dönemlerde başlatılan ve devam eden projelerin ortak biçimde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bunların başlıcaları şöyled ir: 
Üyelerin e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi, Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonu, AB Yeşil Mutabakatına dair faaliyetler, Mardin 
Artuklu Üniversitesi-Mardin Odaları/Borsaları ortak yayın projesi, Anız yakımının engellenmesine dair bilinçlendirme -
farkındalık projesi. 

 Odalar/Borsalar, yeni dönemde yoğun kurumsal işbirlikleri ve lobicilik faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldı. Bu kapsamda 
bölgesel kalkınmaya doğrudan/dolaylı katkısı olabilecek faaliyetlere yoğunlaşılacak. Bunlardan bir kısmı şöyledir: Alternatif  
tarımsal ürünler olarak Siirt Fıstığının ve yer fıstığının ekimine dair promosyon çalışmaları, Mardin demiryolunun renovasyonu 
ve işlerliğinin artırılmasına dair faaliyetler, Sabit bir fuar alanı yapımına dair girişimlerde bulunulması, Mardin’e çevreyo lu 
yapımına dair teşebbüslerde bulunulması.  
  
22.Müşterek Toplantının, Mart 2023’te Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.  
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AB SÜRECİNDE EKONOMİK DÖNÜŞÜM KONULU ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILDIK. 

Ziyaret amaçlı Mardine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk 
Kaymakcı, Mardin Ticaret ve sanayi Odası ev sahipliğinde 
düzenlenen “AB Sürecinde Ekonomik Dönüşüm” konulu çalışma 
Programına katıldı.  
Bakan Yardımcısı Kaymakcı açılış konuşmalarında, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı yeşil dönüşüm sürecinin 
ekonomik boyutunu ve Türkiye-AB ilişkilerine yansımalarını 
değerlendirdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet 
gösteren firmalarımızın AB sürecimizde oynadığı rolün önemini 
ve katkılarının altını çizdi. Bakan ,ayrıca:Oda /borsaların çözüm 
ve önerilerini dinledi 
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi odasını temsilen Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut DÜNDAR ve Genel Sekreter Ahmet ASLAN 
katılım sağlamışlardır. 

 

 

Odamız Tarafından Öğrencilere Giyim Yardımı Yapıldı... 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 

katkıları ve Odamızın öncülüğün de İlçemiz 

Kızıltepe'de okumakta olan ve muhtaç 

durumda olan 564 öğrenciye Giyim (Kaban 

ve Mont) yardımı yapıldı,her sene olduğu 

gibi bu sene de Sosyal Sorumluluk 

projelerin de öncü olan kurumumuz TOBB 

nin katkı verdiği ve Odamızın öncülüğünde 

üstlenen Proje kapsamında minik 

yavrularımızı sevindirdik,2022-2023 

Eğitim ve Öğretim Yılının tüm eğitimcilere 

ve öğrencilerimize hayırlı olmasını 

temenni ediyor, kendilerine üstün 

başarılar diliyoruz. 

 

Mardin Valisi Sn.Mahmut DEMİRTAŞ'tan odamıza ziyaret 

Mardin Valisi /Büyükşehir Belediye Başkan V. 

Sn.Mahmut DEMİRTAŞ ile Kızıltepe 

Kaymakamı/Belediye Başkan V. Sn.Fatih CIDIROĞLU 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR'ı 

ziyaret ettiler. Ziyarette İlçemiz ve odamızla ilgili 

istişarelerde bulunuldu. 
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Kızıltepe Kaymakamlık Ziyareti 

Yönetim Kurulu Başkanımz Sn. Mahmut DÜNDAR ,Kızıltepe 

Kaymakamı Fatih CIDIROĞLU'nu makamında ziyaret etti.Görüşmede 

İlçemizle ilgili çalışmalarda görüş alışverişinde bulunuldu.Paydaş 

kurumlar arasında koordinasyonun arttırılması gerektiği 

vurgulandı. 

 

 

  

 

 

 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasından Teşekkür Mesajı 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odasından Teşekkür Mesajı 
TOBB Tarafından ilçemizde yapılan 
Anadolu Lisesine Rahmetli Meclis 
Üyemiz İzzettin DÜNDAR’ın 
isminin verilmesi bizleri 
onurlandırmıştır. İsmin bu okulda 
yaşatılmasına vesile olan ve katkı 
sunan 
başta Türkiye Odalar Ve Borsalar 
Birliği Başkanımız M.Rıfat 
HİSARCIKLIOĞLU ve Yönetim 
Kurulu 
üyelerine, Mardin Valisi 
Sn.Mahmut DEMİRTAŞ, Kızıltepe 
Kaymakamı Fatih CIDIROĞLU, İl ve 
İlçe Milli 
Eğitim Müdürlerimize, Mardin Oda 
Ve Borsa Başkanlarına ve Emeği 
geçen herkese Camiamız adına 

Teşekkür Eder, Şükranlarımızı Sunarız . 
Saygılarımızla 
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu  
 


