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DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ODAMIZ DA YAPILDI

bölgemize katkılarından söz etti.Gün boyu süren seminere yoğun ilgi gösteren üyelerimiz ise bu konudaki 
çalışmalardan ötürü Odamız yetkililerine ve uz

ISO BELGE YENİLEME DENETİMİ YAPILDI

09.Ekim 2019 Tarihin de 1 yıllık periyodik belge 
yenileme denetimimiz yapıldı Türkloydu yetkilisi ve 
Baş denetçisi Sn:Savaş TATIL tarafından 
gerçekleştirilen denetim Odamız binasında 
denetim 1 gün sürdü,bu süreçte Odamız Personeli 
Velit AYDIN ın sunumu ile gerçekleşen denetim 
odamız adına uygunsuzlukların düzeltilmesi 
sürecinde yapılan incelemeler ve tespitler sonucun 
da son buldu.
 

ODAMIZA KAYMAKAMLIK ZİYAR

ODAMIZ AKREDİTASYON ÇALIŞTAYINA KATILDI.

Türkiye Odalar
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
2019 tarihlerinde
Türkiye genelinden
katıldığı,  3 gün
Çalıştayı”na 
Yönetim Kurulu
Akreditasyon

Akreditasyon
Hisarcıklıoğlu,
profesyonel 

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ODAMIZ DA YAPILDI

bölgemize katkılarından söz etti.Gün boyu süren seminere yoğun ilgi gösteren üyelerimiz ise bu konudaki 
çalışmalardan ötürü Odamız yetkililerine ve uz

ISO BELGE YENİLEME DENETİMİ YAPILDI

09.Ekim 2019 Tarihin de 1 yıllık periyodik belge 
yenileme denetimimiz yapıldı Türkloydu yetkilisi ve 
Baş denetçisi Sn:Savaş TATIL tarafından 
gerçekleştirilen denetim Odamız binasında 
denetim 1 gün sürdü,bu süreçte Odamız Personeli 
Velit AYDIN ın sunumu ile gerçekleşen denetim 
odamız adına uygunsuzlukların düzeltilmesi 
sürecinde yapılan incelemeler ve tespitler sonucun 
da son buldu. 

ODAMIZA KAYMAKAMLIK ZİYAR

ODAMIZ AKREDİTASYON ÇALIŞTAYINA KATILDI.

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında
tarihlerinde Diyarbakır’da ilk kez

genelinden 300 Oda-Borsa Temsilcisi’nin
gün boyunca süren  “TOBB
 Kızıltepe Ticaret ve Sanayi

Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR
Akreditasyon Sorumlusu Velit AYDIN

Akreditasyon konusunun önemine işaret
Hisarcıklıoğlu, “Kendimizi devamlı yenilemek

 şekilde çalışmalıyız. İşte 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ODAMIZ DA YAPILDI

 

Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Mecli
Yönetim Üyelerimizin katılım sağladığı
TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ve Eğitimi
verildi konunun uzmanları tarafından verilen 
eğitim gün boyu sürdü Yönetim Kurulu Başkanımız 
tarafından açılış konuşması yapıldı Başkan 
DÜNDAR yaptığı konuşmada bu v
seminer ve eğitimleri üyelerimize sunmaya devam 
edeceğini açıklarken söz konusu eğitimlerin 

bölgemize katkılarından söz etti.Gün boyu süren seminere yoğun ilgi gösteren üyelerimiz ise bu konudaki 
çalışmalardan ötürü Odamız yetkililerine ve uzmanlara teşekkürlerini sundu.

ISO BELGE YENİLEME DENETİMİ YAPILDI 

09.Ekim 2019 Tarihin de 1 yıllık periyodik belge 
yenileme denetimimiz yapıldı Türkloydu yetkilisi ve 
Baş denetçisi Sn:Savaş TATIL tarafından 
gerçekleştirilen denetim Odamız binasında yapıldı 
denetim 1 gün sürdü,bu süreçte Odamız Personeli 
Velit AYDIN ın sunumu ile gerçekleşen denetim 
odamız adına uygunsuzlukların düzeltilmesi 
sürecinde yapılan incelemeler ve tespitler sonucun 

ODAMIZA KAYMAKAMLIK ZİYARETİ 

İlçemiz Kızıltepeye yeni atanan ve görevine başlayan 
Sn:Hüseyin ÇAM Kaymakamımız Odamıza ziyarette bulundu 
Esnafları ziyaret eden Kaymakamımız akşam saatlerin de 
odamız binasına gelerek Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn:Mahmut DÜNDAR ve yetkililerle bir araya geldi,hem hayır
olsun ve hem de gündeme ilişkin konularda yapılan görüşme 
yaklaşık bir saat sürdü,bizde Oda olarak Sn Kaymakamımıza 
hayırlı olsun diyor ve yeni görev yerinde muaffakiyetler 
diliyoruz. 
 
 

ODAMIZ AKREDİTASYON ÇALIŞTAYINA KATILDI. 

(TOBB) Başkanı M. 
başkanlığında 17-19 Ekim 

kez düzenlenen  
Temsilcisi’nin 

“TOBB Akreditasyon 
Sanayi Odası 

DÜNDAR ve 
AYDIN katılım sağladı. 

işaret eden 
yenilemek ve geliştirmek zorundayız.

 akreditasyon sistemi bize

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:04/2019 

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ODAMIZ DA YAPILDI 

Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Mecli
Yönetim Üyelerimizin katılım sağladığı
TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ve Eğitimi
verildi konunun uzmanları tarafından verilen 
eğitim gün boyu sürdü Yönetim Kurulu Başkanımız 
tarafından açılış konuşması yapıldı Başkan 
DÜNDAR yaptığı konuşmada bu v
seminer ve eğitimleri üyelerimize sunmaya devam 
edeceğini açıklarken söz konusu eğitimlerin 

bölgemize katkılarından söz etti.Gün boyu süren seminere yoğun ilgi gösteren üyelerimiz ise bu konudaki 
manlara teşekkürlerini sundu. 

epeye yeni atanan ve görevine başlayan 
Sn:Hüseyin ÇAM Kaymakamımız Odamıza ziyarette bulundu 
Esnafları ziyaret eden Kaymakamımız akşam saatlerin de 
odamız binasına gelerek Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn:Mahmut DÜNDAR ve yetkililerle bir araya geldi,hem hayır
olsun ve hem de gündeme ilişkin konularda yapılan görüşme 
yaklaşık bir saat sürdü,bizde Oda olarak Sn Kaymakamımıza 
hayırlı olsun diyor ve yeni görev yerinde muaffakiyetler 

zorundayız. Kurumsal bir
bize bu konuda en iyi yol haritasıdır.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Meclis ve 
Yönetim Üyelerimizin katılım sağladığı DIŞ 
TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ve Eğitimi  
verildi konunun uzmanları tarafından verilen 
eğitim gün boyu sürdü Yönetim Kurulu Başkanımız 
tarafından açılış konuşması yapıldı Başkan 
DÜNDAR yaptığı konuşmada bu ve buna benzer 
seminer ve eğitimleri üyelerimize sunmaya devam 
edeceğini açıklarken söz konusu eğitimlerin 

bölgemize katkılarından söz etti.Gün boyu süren seminere yoğun ilgi gösteren üyelerimiz ise bu konudaki 

epeye yeni atanan ve görevine başlayan 
Sn:Hüseyin ÇAM Kaymakamımız Odamıza ziyarette bulundu 
Esnafları ziyaret eden Kaymakamımız akşam saatlerin de 
odamız binasına gelerek Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn:Mahmut DÜNDAR ve yetkililerle bir araya geldi,hem hayırlı 
olsun ve hem de gündeme ilişkin konularda yapılan görüşme 
yaklaşık bir saat sürdü,bizde Oda olarak Sn Kaymakamımıza 
hayırlı olsun diyor ve yeni görev yerinde muaffakiyetler 

bir yapıya kavuşmalı, 
haritasıdır. TOBB 
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yönetimi olarak
objektif ve daha
artırıyoruz. Sistemi
Konuşmasında
Hisarcıklıoğlu,
rehberlik edeceksiniz.
geçireceksiniz.
ihtiyaçlarını
Yurt dışında
Birliği Başkanı
Standartları
artık dünyada
çıkıyorlar. İlin,
Borsalar vardır.
rehberlik edeceksiniz.
geçireceksiniz.
ihtiyaçlarını
lazım. Camiamıza
Diyarbakır Akreditasyon
Ticaret Borsası
sahipliğinde
kendileri emeği

EĞİTİM YARDIMI

 

Türkiye Odalar ve Borsalar
gönderilen ve tarafımızca İlçemiz Kızıltepe Sınırları içerisin de 
kalan okullarda 1.050 Öğrenciye Ayakkabı yardımı olarak 
dağıtılmıştır.Bu vesile ile 2019
Yılın da tüm öğrencilerimize başarılar dileriz

MARDİN BULGURU COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNİ ALDIK

Türkiye'de yıllık bulgur üretiminin yüzde 25'ini 
karşılayan Mardin coğrafi işaret belgesi alarak 
markalaştı. Mardin bulguru Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odasının uzun uğraşları sonucunda coğrafi 
işaret tescil belgesini aldı. Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası adına coğrafi işaret tescil belgesini Kalite 
Yönetim Temsilcisi Velit Aydın, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank'tan aldı.

Konu hakkında konuşan Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
çok şükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldık. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim 
bulgurumuzdur. Belgeyi aldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için 
internete girdiği zaman
büyük faydaları olacak. Büyük marketler artık bizim bulgurumuzu alacak. Tanıtımını yapmak için fuarlara da 
katıldık. Son olarak Antalya'da düzenlenen 10'uncu Yöresel Ürün F
tanıttı. Belgemizi de orada aldık” dedi.

Mardin'de üretilen buğdayın kaliteli olduğunu anlatan Dündar, "Türkiye'nin en güzel güneşini alan buğday 
bizim buğdayımızdır. Bu buğdaydan bulgur yapılıyor. Sert buğday çok 
farklı oluyor. Kaynadıktan sonra bizim buğdayımız sapsarı oluyor" açıklamasını yaptı.

olarak bu işe verdiğimiz önemin
daha verimli olabilmek adına
Sistemi devamlı geliştirip,

Konuşmasında Marka illerin, ilçelerin
Hisarcıklıoğlu, “Şehrinizi marka yapmak

edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki
geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini
ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz

dışında da Türkiye’deki oda borsa
Başkanı bize misafir oldu ve dedi

Standartları daha da yükseltmeleri gerektiğinin
dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor.

İlin, ilçenin kanaat önderleri
vardır. Şehrinizi marka yapmak
edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki

geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini
ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz

Camiamıza yakışan kalitede ve
Akreditasyon Çalıştayı değerlendiren

Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır
sahipliğinde Diyarbakır’da 3 gün boyunca

emeği gecen herkese teşekkür

EĞİTİM YARDIMI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza 
gönderilen ve tarafımızca İlçemiz Kızıltepe Sınırları içerisin de 
kalan okullarda 1.050 Öğrenciye Ayakkabı yardımı olarak 
dağıtılmıştır.Bu vesile ile 2019-2020 sezonu Eğitim Öğretim 
Yılın da tüm öğrencilerimize başarılar dileriz

MARDİN BULGURU COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNİ ALDIK

Türkiye'de yıllık bulgur üretiminin yüzde 25'ini 
karşılayan Mardin coğrafi işaret belgesi alarak 
markalaştı. Mardin bulguru Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odasının uzun uğraşları sonucunda coğrafi 

t tescil belgesini aldı. Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası adına coğrafi işaret tescil belgesini Kalite 
Yönetim Temsilcisi Velit Aydın, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank'tan aldı. 

Konu hakkında konuşan Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mahmut Dündar, “Çok uğraştık ama 
çok şükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldık. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim 
bulgurumuzdur. Belgeyi aldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için 
internete girdiği zaman ilk bizim bulgurumuz Mardin bulguru olarak onun önüne gelecek. Gelecek için de çok 
büyük faydaları olacak. Büyük marketler artık bizim bulgurumuzu alacak. Tanıtımını yapmak için fuarlara da 
katıldık. Son olarak Antalya'da düzenlenen 10'uncu Yöresel Ürün F
tanıttı. Belgemizi de orada aldık” dedi.

Mardin'de üretilen buğdayın kaliteli olduğunu anlatan Dündar, "Türkiye'nin en güzel güneşini alan buğday 
bizim buğdayımızdır. Bu buğdaydan bulgur yapılıyor. Sert buğday çok 
farklı oluyor. Kaynadıktan sonra bizim buğdayımız sapsarı oluyor" açıklamasını yaptı.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

önemin bir göstergesi de sistemi
adına; denetimler, ziyaretler

geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz”
ilçelerin temelinde marka olan Oda

yapmak üzere, liderliği de sizler
ilçelerdeki tüm paydaşları bir

kalitesini daha da artırmak
etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

borsa sisteminin örnek alındığını
dedi ki bizim sizden öğreneceğimiz
gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,

markalaşmıyor. İller, hatta ilçeler
önderleri sizlersiniz. Marka illerin,

yapmak üzere, liderliği de sizler
ilçelerdeki tüm paydaşları bir

kalitesini daha da artırmak
etmemiz lazım. Bizden daha fazla

ve aktif çalışan kurumlar olmamız
değerlendiren Yönetim Kurulu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi
boyunca süren Akreditasyon

teşekkür ediyorum”  dedi.  

Birliği tarafından odamıza 
gönderilen ve tarafımızca İlçemiz Kızıltepe Sınırları içerisin de 
kalan okullarda 1.050 Öğrenciye Ayakkabı yardımı olarak 

2020 sezonu Eğitim Öğretim 
Yılın da tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

MARDİN BULGURU COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNİ ALDIK

Türkiye'de yıllık bulgur üretiminin yüzde 25'ini 
karşılayan Mardin coğrafi işaret belgesi alarak 
markalaştı. Mardin bulguru Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odasının uzun uğraşları sonucunda coğrafi 

t tescil belgesini aldı. Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası adına coğrafi işaret tescil belgesini Kalite 
Yönetim Temsilcisi Velit Aydın, Sanayi ve Teknoloji 

Konu hakkında konuşan Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Mahmut Dündar, “Çok uğraştık ama 

çok şükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldık. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim 
bulgurumuzdur. Belgeyi aldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için 

ilk bizim bulgurumuz Mardin bulguru olarak onun önüne gelecek. Gelecek için de çok 
büyük faydaları olacak. Büyük marketler artık bizim bulgurumuzu alacak. Tanıtımını yapmak için fuarlara da 
katıldık. Son olarak Antalya'da düzenlenen 10'uncu Yöresel Ürün F
tanıttı. Belgemizi de orada aldık” dedi. 

Mardin'de üretilen buğdayın kaliteli olduğunu anlatan Dündar, "Türkiye'nin en güzel güneşini alan buğday 
bizim buğdayımızdır. Bu buğdaydan bulgur yapılıyor. Sert buğday çok 
farklı oluyor. Kaynadıktan sonra bizim buğdayımız sapsarı oluyor" açıklamasını yaptı.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:04/2019 

sistemi ve kriterleri sürekli
ziyaretler ve eğitimlere ayırdığımız

getiriyoruz” dedi 
Oda-Borsalar'ın olduğunu

sizler üstlenecek, camiamıza,
bir araya toplayarak onları 

artırmak için, üyelerimizin, firmalarımızın
konuştu. 
alındığını anlatan TOBB Başkanı,

öğreneceğimiz çok şey var” ifadesini
Hisarcıklıoğlu, “Başardık diye

ilçeler marka haline geliyor, rekabette
illerin, ilçelerin temelinde marka

sizler üstlenecek, camiamıza,
bir araya toplayarak onları 

artırmak için, üyelerimizin, firmalarımızın
fazla nasıl hizmet bekliyorlar,
olmamız lazım” dedi. 

Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR,
Sanayi Odası Başkanı Mehmet

Akreditasyon Çalıştayında Çalıştaya katkılarından

gönderilen ve tarafımızca İlçemiz Kızıltepe Sınırları içerisin de 

MARDİN BULGURU COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNİ ALDIK 

çok şükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldık. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim 
bulgurumuzdur. Belgeyi aldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için 

ilk bizim bulgurumuz Mardin bulguru olarak onun önüne gelecek. Gelecek için de çok 
büyük faydaları olacak. Büyük marketler artık bizim bulgurumuzu alacak. Tanıtımını yapmak için fuarlara da 
katıldık. Son olarak Antalya'da düzenlenen 10'uncu Yöresel Ürün Fuarında da arkadaşlarımız bulgurumuzu 

Mardin'de üretilen buğdayın kaliteli olduğunu anlatan Dündar, "Türkiye'nin en güzel güneşini alan buğday 
bizim buğdayımızdır. Bu buğdaydan bulgur yapılıyor. Sert buğday çok güneş görmesi lazım. Onun için tadı da 
farklı oluyor. Kaynadıktan sonra bizim buğdayımız sapsarı oluyor" açıklamasını yaptı. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

sürekli revize etmemiz. Daha 
ayırdığımız kaynağı hep 

olduğunu anlatan TOBB Başkanı 
camiamıza, girişimcilerimize 

 harekete 
firmalarımızın taleplerini, 

Başkanı, “Alman Odalar 
ifadesini kullandı. 

diye durmak da yok Zira 
rekabette öne 

marka olan Oda-
camiamıza, girişimcilerimize 

 harekete 
firmalarımızın taleplerini, 

bekliyorlar, bunu görmemiz 

DÜNDAR, Diyarbakır 
Mehmet Kaya'nın ev 

katkılarından dolayı 

çok şükür en sonunda bulgurumuzun belgesini aldık. Dünyada en kaliteli üretilen bulgur bizim 
bulgurumuzdur. Belgeyi aldığımız için çok mutluyuz. Dünyanın neresinde olursa oldun bir tüccar bulgur için 

ilk bizim bulgurumuz Mardin bulguru olarak onun önüne gelecek. Gelecek için de çok 
büyük faydaları olacak. Büyük marketler artık bizim bulgurumuzu alacak. Tanıtımını yapmak için fuarlara da 

uarında da arkadaşlarımız bulgurumuzu 

Mardin'de üretilen buğdayın kaliteli olduğunu anlatan Dündar, "Türkiye'nin en güzel güneşini alan buğday 
güneş görmesi lazım. Onun için tadı da 
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ZİRAAT BANKASINDAN ODAMIZA ZİYARET

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CENGİZ DEMİRKAYA DAN ODAMIZA ZİYARET

Daha önce od

TKDK - IPARD II HİBE ÇAĞRISI

 Kızıltepe Ticaret

gibi bizim derdimiz
yorulmadan,
ve proje sunmaya
Tarım ve Kırsal
IPARD II Programı

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin 20
markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı 
tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.

TOGG'un Türkiye'nin Otomob
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 

ZİRAAT BANKASINDAN ODAMIZA ZİYARET

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CENGİZ DEMİRKAYA DAN ODAMIZA ZİYARET

Daha önce odamızın çeşitli birimlerinde görev almış olan ve üyemiz olan Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin 

IPARD II HİBE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Ticaret ve Sanayi Odası ve Kızıltepe

derdimiz Mardin. Mardin’de
yorulmadan, bıkmadan çalışacağız. Bu

sunmaya davet ediyorum” diye
Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Programı 8.Başvuru Çağrı İlanı

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin 20
markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı 
tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.

TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

ZİRAAT BANKASINDAN ODAMIZA ZİYARET 

İlçemiz Kızıltepe Ziraat Bankası İpekyolu Şubesi Müdürü Ethem 
Bozan ve yanındaki yöneticiler i
bulundular söz konusu ziyarette son dönemlerde üyelerimize 
sunulan kredilerin kullanımı ve bu konudaki bilgiler konusunda 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CENGİZ DEMİRKAYA DAN ODAMIZA ZİYARET

amızın çeşitli birimlerinde görev almış olan ve üyemiz olan Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin 
Milletvekili Sn:Cengiz DEMİRKAYA ve İlçe Başkanı Sn:Mehmet 
Aydın YÜCEDAĞ ile ilçe teşkilatının yanı sıra
kuruluşları odamızı ziyaret ettiler, ziyare
Kurulu Başkanımız Sn:Mahmut DÜNDAR ile birlikte ilçemizin ve 
bölgemizin yanı sıra odamızın faaliyetlerinden ve üyelerimizin 
isteklerinden bahsedilerek karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. 
 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Kızıltepe Ticaret Borsası 
Kalkınmayı
Koordinatörlüğü
8.Başvuru
toplantısı
Düzenlenen
Çelik
kuruluş
üreticiler
Mardin
personeli
ediyoruz
bilgilendirmeler

Mardin’de özelliklede kırsalda işsizliği
Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi
diye konuştu. 

Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin
İlanı kapsamında sunum yapıldı.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin 20
markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı 
tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.

ili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:04/2019 

İlçemiz Kızıltepe Ziraat Bankası İpekyolu Şubesi Müdürü Ethem 
Bozan ve yanındaki yöneticiler ile birlikte odamıza ziyarette 
bulundular söz konusu ziyarette son dönemlerde üyelerimize 
sunulan kredilerin kullanımı ve bu konudaki bilgiler konusunda 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CENGİZ DEMİRKAYA DAN ODAMIZA ZİYARET 

amızın çeşitli birimlerinde görev almış olan ve üyemiz olan Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin 
Milletvekili Sn:Cengiz DEMİRKAYA ve İlçe Başkanı Sn:Mehmet 
Aydın YÜCEDAĞ ile ilçe teşkilatının yanı sıra
kuruluşları odamızı ziyaret ettiler, ziyaret sırasında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn:Mahmut DÜNDAR ile birlikte ilçemizin ve 
bölgemizin yanı sıra odamızın faaliyetlerinden ve üyelerimizin 
isteklerinden bahsedilerek karşılıklı fikir alışverişinde 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

 İşbirliği İle üyelerine yönelik,
Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Koordinatörlüğü tarafından 
8.Başvuru Çağrı İlanı kapsamınd
toplantısı gerçekleştirildi. 
Düzenlenen toplantıya TKDK
Çelik ile Oda/Borsa Başkanları,
kuruluş temsilcileri, iş Adamları,
üreticiler katıldı. 
Mardin İl Koordinatörü Erdal
personeli olarak çok yoğun şekilde
ediyoruz şu anda 8. Başvuru
bilgilendirmeler yapılıyor. Her

işsizliği asgari düzeylere çekmediğimiz
hemşerilerimizi bir kez daha kurumuzu

Mardin il Koordinatörü Erdal
yapıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin 2020'de ülkenin en önemli küresel 
markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı 
tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.

ili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

İlçemiz Kızıltepe Ziraat Bankası İpekyolu Şubesi Müdürü Ethem 
le birlikte odamıza ziyarette 

bulundular söz konusu ziyarette son dönemlerde üyelerimize 
sunulan kredilerin kullanımı ve bu konudaki bilgiler konusunda 

amızın çeşitli birimlerinde görev almış olan ve üyemiz olan Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin 
Milletvekili Sn:Cengiz DEMİRKAYA ve İlçe Başkanı Sn:Mehmet 
Aydın YÜCEDAĞ ile ilçe teşkilatının yanı sıra  Sivil Toplum 

t sırasında Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn:Mahmut DÜNDAR ile birlikte ilçemizin ve 
bölgemizin yanı sıra odamızın faaliyetlerinden ve üyelerimizin 
isteklerinden bahsedilerek karşılıklı fikir alışverişinde 

yönelik, Tarım ve Kırsal 
Kurumu (TKDK) Mardin il 

 IPARD II Programı 
kapsamında tanıtım 

TKDK İl Koordinatörü Erdal 
Başkanları, sivil toplum 

Adamları, çiftçiler ve 

Erdal Çelik “Kurum 
şekilde emek sarf 

Başvuru çağrı dönemine ait 
Her zaman söylediğimiz 

çekmediğimiz sürece 
kurumuzu ziyaret etmeye 

 Çelik tarafından 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim 
20'de ülkenin en önemli küresel 

markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı 
tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi. 

ili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, 
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sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulundu
Gebze'de gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
Türkiye'yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, "2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) 
dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım'da ortak 
kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün 
buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye "Türkiye
diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun otomobili."

Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 
milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını bildirdi.

Otomobilin sadec
bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının 
patenti için çalışmayacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu,
vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü 
almayacaklarını söyledi.

-"Ezberleri 

4 bin 300'ü doğrudan olmak
"Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da 
liderliğinde ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020'de en önemli küresel mark
marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 2022'de de 
inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için 
buradayız ve ezberleri boz

Türkiye'nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve 
belki de en önemlisinin iş birliği modeli olduğunu belirtti.

Kendilerine hep "Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez" denildiğini akt
fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. "Küçük olsun, benim olsun." demedik. 
"Büyük olsun, hepimizin olsun." dedik." ifadesini kullandı.

 

sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulundu
Gebze'de gerçekleşti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
Türkiye'yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, "2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) 
dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım'da ortak 
kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün 
buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye "Türkiye
diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun otomobili."

Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 
milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını bildirdi.

Otomobilin sadece Türkiye'de üretilmeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Markası, patenti, tasarımı 
bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının 
patenti için çalışmayacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500 milyon avro) sermaye taahhüdü 
vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü 
almayacaklarını söyledi. 

 bozacağız" 

4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını belirterek, 
"Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da 
liderliğinde ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020'de en önemli küresel mark
marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 2022'de de 
inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için 
buradayız ve ezberleri bozacağız." dedi.

Türkiye'nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve 
belki de en önemlisinin iş birliği modeli olduğunu belirtti.

Kendilerine hep "Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez" denildiğini akt
fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. "Küçük olsun, benim olsun." demedik. 
"Büyük olsun, hepimizin olsun." dedik." ifadesini kullandı.

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
Türkiye'yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, "2

Kurulu'nda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir 
çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi 
istemişti. Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi 
bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun, 
verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın bir 
evladı ol
Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum." 
ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün kabuk 
değiştirdiğini ve Türkiye için yeni bir fırsat 
penceresi açıldığını belirterek, ülkenin 
1960'larda bu fırsatı k
arabasına sahip çıkamadığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs ayında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) 
dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım'da ortak girişimimizi kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'da şirketimizi 
kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün 
buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye "Türkiye
diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun otomobili." 

Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 
milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını bildirdi. 

e Türkiye'de üretilmeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Markası, patenti, tasarımı 
bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının 
patenti için çalışmayacağız." diye konuştu.   

TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500 milyon avro) sermaye taahhüdü 
vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü 

üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını belirterek, 
"Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da 
liderliğinde ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020'de en önemli küresel mark
marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 2022'de de 
inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için 

acağız." dedi. 

Türkiye'nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve 
belki de en önemlisinin iş birliği modeli olduğunu belirtti. 

Kendilerine hep "Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez" denildiğini akt
fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. "Küçük olsun, benim olsun." demedik. 
"Büyük olsun, hepimizin olsun." dedik." ifadesini kullandı.  

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Sayı:04/2019 

sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 
Türkiye'yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, "2

Kurulu'nda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir 
çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi 
istemişti. Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi 
bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun, 
verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın bir 
evladı olarak gurur duyuyorum. Bu işi başaran 
Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum." 
ifadelerini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün kabuk 
değiştirdiğini ve Türkiye için yeni bir fırsat 
penceresi açıldığını belirterek, ülkenin 
1960'larda bu fırsatı kaçırdığını ve Devrim 
arabasına sahip çıkamadığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs ayında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) 

girişimimizi kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'da şirketimizi 
kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün 
buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye "Türkiye

 

Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 

e Türkiye'de üretilmeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Markası, patenti, tasarımı 
bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının 

TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500 milyon avro) sermaye taahhüdü 
vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü 

üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını belirterek, 
"Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da 
liderliğinde ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020'de en önemli küresel markalarımızdan biri olacak, 
marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 2022'de de 
inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için 

Türkiye'nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve 

Kendilerine hep "Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez" denildiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ama farklı 
fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. "Küçük olsun, benim olsun." demedik. 
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arabasına sahip çıkamadığını söyledi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs ayında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) 

girişimimizi kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'da şirketimizi 
kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün 
buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye "Türkiye'nin Otomobili" 
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bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının 

TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500 milyon avro) sermaye taahhüdü 
vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü 

üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını belirterek, 
"Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da 
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