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BAŞKAN DÜNDAR GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURULUNA KATILDI

yatırım yapılmadığı
söyleyen Hisarcıklıoğlu,
ifade etti. 
GTİ AŞ.’nin kamu
örnek proje 
güvenli ve hızlı
GTİ AŞ. Yönetim
verdi. 

KIZILTEPE TSO 75.GENEL KURULDA.

olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir 
duvar yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB 
Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem
dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçiye müjde:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, çiftçiye mü
açıkladı. Erdoğan ton başına bin 50 liradan alınan ekmeklik buğday fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 350 
lira olduğunu söyledi.
Kaliteli buğdayın yüzde 4 primle ton başına bin 400 liranın üzerinden alınacağını söyl
Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 100 liradan alınacak. Buğday tarımı için 200 lira destek ödemesi 
yapılacak.” ifadelerini kullandı.
Ülkemizin geleceğine ilişkin her konuda, iş dünyamızla istişare etmeye özel önem verdiğini Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin geleceğine ilişkin her 
konuda iş dünyasıyla istişare etmeye özel önem verdiklerini, aldıkları tüm kararların, ortak aklın, ortak 
ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü olması için gayret gö
her fırsatta iş dünyasının çatı kuruluşlarının genel kurullarına, ekonomi şûralarına, ödül törenlerine ve diğer 
etkinliklerine katılmaya özen gösterdiğini kaydetti.
“Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 36
büründürülmesinde lokomotif görevi ifa etti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandırarak, hem verd
hizmetlerin kalitesini yükselttiler, hem de daha derinlemesine analizler yapma imkânına kavuştular.”

BAŞKAN DÜNDAR GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURULUNA KATILDI

yapılmadığı için, kötü koşullardan
Hisarcıklıoğlu, üyelerinin çektiği

kamu-özel sektör işbirliğinin
 haline geldiğini, Birleşmiş

hızlı hale getireceksiniz Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Arif 

KIZILTEPE TSO 75.GENEL KURULDA.

olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir 

var yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB 
Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem
dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçiye müjde:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, çiftçiye mü
açıkladı. Erdoğan ton başına bin 50 liradan alınan ekmeklik buğday fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 350 
lira olduğunu söyledi. 
Kaliteli buğdayın yüzde 4 primle ton başına bin 400 liranın üzerinden alınacağını söyl
Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 100 liradan alınacak. Buğday tarımı için 200 lira destek ödemesi 
yapılacak.” ifadelerini kullandı. 
Ülkemizin geleceğine ilişkin her konuda, iş dünyamızla istişare etmeye özel önem verdiğini Sayın 

rbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin geleceğine ilişkin her 
konuda iş dünyasıyla istişare etmeye özel önem verdiklerini, aldıkları tüm kararların, ortak aklın, ortak 
ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü olması için gayret gö
her fırsatta iş dünyasının çatı kuruluşlarının genel kurullarına, ekonomi şûralarına, ödül törenlerine ve diğer 
etkinliklerine katılmaya özen gösterdiğini kaydetti.
“Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 36
büründürülmesinde lokomotif görevi ifa etti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandırarak, hem verd
hizmetlerin kalitesini yükselttiler, hem de daha derinlemesine analizler yapma imkânına kavuştular.”

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

BAŞKAN DÜNDAR GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURULUNA KATILDI

 

Yönetim Kurulu Başkanımız DÜNDAR,
Turizm İşletmeleri
Gümrük ve
Türkiye Odalar
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı
yaptığı konuşmada
çalışmalarda
Türkiye’nin
kapılarından

koşullardan dolayı bir sürü problem
çektiği bu sıkıntıları çözebilmek

işbirliğinin en başarılı örneği haline
Birleşmiş Milletler’in de bu projeyi

Türkiye gibi yapın, TOBB gibi
 Parmaksız da konuşmasında

KIZILTEPE TSO 75.GENEL KURULDA. 

Türkiye Odalar
Genel Kurulu
da katılımıyla,
(ETÜ) Salonu’nda

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn:Mahmut DÜNDAR;ın 
katılım sağladığı Genel Kurul da,
TOBB 75. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘birliğimiz ebedi, 
gündemimiz ekonomi’ temasına vurgu yaparak, iş 
dünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi 

olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir 

var yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB 
Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçiye müjde: 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, çiftçiye mü
açıkladı. Erdoğan ton başına bin 50 liradan alınan ekmeklik buğday fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 350 

Kaliteli buğdayın yüzde 4 primle ton başına bin 400 liranın üzerinden alınacağını söyl
Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 100 liradan alınacak. Buğday tarımı için 200 lira destek ödemesi 

Ülkemizin geleceğine ilişkin her konuda, iş dünyamızla istişare etmeye özel önem verdiğini Sayın 
rbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin geleceğine ilişkin her 

konuda iş dünyasıyla istişare etmeye özel önem verdiklerini, aldıkları tüm kararların, ortak aklın, ortak 
ihtiyaçların ve ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
her fırsatta iş dünyasının çatı kuruluşlarının genel kurullarına, ekonomi şûralarına, ödül törenlerine ve diğer 
etkinliklerine katılmaya özen gösterdiğini kaydetti. 
“Ülkemizin 81 şehrinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe 
büründürülmesinde lokomotif görevi ifa etti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandırarak, hem verd
hizmetlerin kalitesini yükselttiler, hem de daha derinlemesine analizler yapma imkânına kavuştular.”

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
BÜLTEN Sayı:02/2019 
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Yönetim Kurulu Başkanımız DÜNDAR,
İşletmeleri (GTİ) A.Ş.’nin Genel
ve Turizm İşletmeleri (GTİ)
Odalar ve Borsalar Birliği 

Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
gerçekleştirildi. 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
konuşmada GTİ’nin gerçekleştirdiği

çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür
Türkiye’nin dış ticaretinin yarısının
kapılarından yapıldığını ama yıllarca

problem çıktığını ve ek maliyetlere
çözebilmek için 2005 yılında ilk

haline geldiğini belirten TOBB
projeyi bütün dünyaya gösterdiğini,

gibi yapın’ dediklerini aktardı.
konuşmasında şirketin 2018 yılı faaliyetleri

Odalar ve Borsalar Birliği’nin
Kurulu Cumhurbaşkanı Recep

katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
lonu’nda gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn:Mahmut DÜNDAR;ın 
katılım sağladığı Genel Kurul da, 
TOBB 75. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘birliğimiz ebedi, 
gündemimiz ekonomi’ temasına vurgu yaparak, iş 

ünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi 
olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir 

var yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB 

var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat 
dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, çiftçiye müjde vererek, hububat alım fiyatlarını 
açıkladı. Erdoğan ton başına bin 50 liradan alınan ekmeklik buğday fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 350 

Kaliteli buğdayın yüzde 4 primle ton başına bin 400 liranın üzerinden alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 100 liradan alınacak. Buğday tarımı için 200 lira destek ödemesi 

Ülkemizin geleceğine ilişkin her konuda, iş dünyamızla istişare etmeye özel önem verdiğini Sayın 
rbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin geleceğine ilişkin her 

konuda iş dünyasıyla istişare etmeye özel önem verdiklerini, aldıkları tüm kararların, ortak aklın, ortak 
sterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

her fırsatta iş dünyasının çatı kuruluşlarının genel kurullarına, ekonomi şûralarına, ödül törenlerine ve diğer 

5 oda ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe 
büründürülmesinde lokomotif görevi ifa etti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandırarak, hem verd
hizmetlerin kalitesini yükselttiler, hem de daha derinlemesine analizler yapma imkânına kavuştular.”

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

BAŞKAN DÜNDAR GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURULUNA KATILDI 

Yönetim Kurulu Başkanımız DÜNDAR, Gümrük ve 
Genel Kuruluna katıldı. 

(GTİ) AŞ Genel Kurulu, 
 (TOBB) Başkanı M. 

katılımıyla Ankara’da 

Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’da 
gerçekleştirdiği başarılı 

teşekkür etti. 
yarısının kara gümrük 

yıllarca Gümrük kapılarına 
maliyetlere neden olduğunu 

ilk adımı attıklarını 

TOBB Başkanı, dünyada 
gösterdiğini, ‘Gümrüklerinizi 

aktardı. 
faaliyetleri hakkında bilgi 

Birliği’nin (TOBB) 75’inci 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Teknoloji Üniversitesi 
 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn:Mahmut DÜNDAR;ın 

TOBB 75. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘birliğimiz ebedi, 
gündemimiz ekonomi’ temasına vurgu yaparak, iş 

ünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi 
olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir 

var yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma günü” ifadesini kullandı.  
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB 

var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat 

jde vererek, hububat alım fiyatlarını 
açıkladı. Erdoğan ton başına bin 50 liradan alınan ekmeklik buğday fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 350 

eyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 100 liradan alınacak. Buğday tarımı için 200 lira destek ödemesi 

Ülkemizin geleceğine ilişkin her konuda, iş dünyamızla istişare etmeye özel önem verdiğini Sayın 
rbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin geleceğine ilişkin her 

konuda iş dünyasıyla istişare etmeye özel önem verdiklerini, aldıkları tüm kararların, ortak aklın, ortak 
sterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

her fırsatta iş dünyasının çatı kuruluşlarının genel kurullarına, ekonomi şûralarına, ödül törenlerine ve diğer 

5 oda ve borsamız büyük ve güçlü Türkiye davamızın ete kemiğe 
büründürülmesinde lokomotif görevi ifa etti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Oda ve 
borsalarımız kendilerini çağın yeniliklerine uydurarak, dijitalleşmeyi hızlandırarak, hem verdikleri 
hizmetlerin kalitesini yükselttiler, hem de daha derinlemesine analizler yapma imkânına kavuştular.” 
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“Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü hâline gelmişse, bu başarının altında 
sizlerin imzası vardır” şeklinde konuşan 
birer Alperen ruhuyla dünyada ayak bırakmayan girişimcilerin büyük emeği ve katkısı bulunduğunu bildirdi.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız M. Rifa
ile TOBB tarafından 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan Oda/Borsa yöneticilerine 
ödülleri verildi.

6.MAGROTEX'19 ULUSLARARASI MARDİN TARIM 
VE GIDA FUARI

6.MAGROTEX'19 Uluslararası Mardin Tarım ve Gıda
Mardin MOVA PARK AVM Park alanında açıldı yaklaşık 4 
gün süren Fuara Odamızın Stand açtığı ve katılımcı 
düzeyinin yanı sıra sponsorluk üstlendiği bu organizasyona 
Yönetim Kurulu Başkanmız Meclis Üyelerimizi ve
Başkanımız ile katılımlar sağlandı.

HALK BANKASI KIZ

ÜYELERİMİZE KREDİ İMKANI

kapasite artırımı/yenileme
başlayacak firmalar,
 
 
 
 
  

“Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü hâline gelmişse, bu başarının altında 
sizlerin imzası vardır” şeklinde konuşan 
birer Alperen ruhuyla dünyada ayak bırakmayan girişimcilerin büyük emeği ve katkısı bulunduğunu bildirdi.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız M. Rifa
ile TOBB tarafından 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan Oda/Borsa yöneticilerine 
ödülleri verildi. 

6.MAGROTEX'19 ULUSLARARASI MARDİN TARIM 
VE GIDA FUARI 

6.MAGROTEX'19 Uluslararası Mardin Tarım ve Gıda
MOVA PARK AVM Park alanında açıldı yaklaşık 4 

gün süren Fuara Odamızın Stand açtığı ve katılımcı 
düzeyinin yanı sıra sponsorluk üstlendiği bu organizasyona 
Yönetim Kurulu Başkanmız Meclis Üyelerimizi ve
Başkanımız ile katılımlar sağlandı. 

HALK BANKASI KIZILTEPE ŞUBEMİZİN ODAMIZA ZİYARETİ

ÜYELERİMİZE KREDİ İMKANI 

artırımı/yenileme yatırımları
firmalar, 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

“Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü hâline gelmişse, bu başarının altında 
sizlerin imzası vardır” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ulaştığı iftihar verici seviyede 
birer Alperen ruhuyla dünyada ayak bırakmayan girişimcilerin büyük emeği ve katkısı bulunduğunu bildirdi.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız M. Rifa
ile TOBB tarafından 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan Oda/Borsa yöneticilerine 

6.MAGROTEX'19 ULUSLARARASI MARDİN TARIM 

6.MAGROTEX'19 Uluslararası Mardin Tarım ve Gıda  Fuarı 
MOVA PARK AVM Park alanında açıldı yaklaşık 4 

gün süren Fuara Odamızın Stand açtığı ve katılımcı 
düzeyinin yanı sıra sponsorluk üstlendiği bu organizasyona 
Yönetim Kurulu Başkanmız Meclis Üyelerimizi ve  

ILTEPE ŞUBEMİZİN ODAMIZA ZİYARETİ

Kızıltepe Halk Bankası Şubesi Müdürü Sn: Mehmet Salih AZİK 
veYönetmen Yardımcısı Abdülkerim AKAN Odamızı ziyaret eerek 
Genel Sekreterimiz Sn,Ahmet ASLAN ile bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirerek İVME Kredisi 
de bulundular söz konusu krediye ilişkin verilen bilgiler 
doğrultusunda bizlerde Odamızın hem İnternet sitesin de hemde 
sosyal medya hesabından buna ilişkin bilgileri paylaşmış 
bulunmaktayız ,siz değerli üyelerimizin bu konular hakkı
ayrıntılı bilgi sahibi olmanız için sizleri Halkbankası Şbesine davet 
ediyor oarada daha ayrıntılı bilgi alab,lmenizi sağladığımızı 
bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.
 

NOT:AŞAĞI KISIMDAKİ KRİTERLERE VE NACE KODUNUN 
KRİTERLERİNE UYAN TÜM ÜYELERİMİZ BAŞVURABİLİRLER.

  
HEDEF KİTLE 
  
Sektörlere yönelik olarak;
  

1. Makine imalatı yapan ve
artırımı/yenileme
yatırımlar ile makine imalatına başlayacak firmalar,

2. Makine imalatı yapan firmalardan yatırımları kapsamında yeni ve 
yerli makine satın alan firmalar,

3. Ham madde-ara malı imalatı yapan ve
yatırımları gerçekleştirecek veya

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
BÜLTEN Sayı:02/2019 

“Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü hâline gelmişse, bu başarının altında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ulaştığı iftihar verici seviyede 

birer Alperen ruhuyla dünyada ayak bırakmayan girişimcilerin büyük emeği ve katkısı bulunduğunu bildirdi.
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız M. Rifa
ile TOBB tarafından 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan Oda/Borsa yöneticilerine 

ILTEPE ŞUBEMİZİN ODAMIZA ZİYARETİ 

Kızıltepe Halk Bankası Şubesi Müdürü Sn: Mehmet Salih AZİK 
veYönetmen Yardımcısı Abdülkerim AKAN Odamızı ziyaret eerek 
Genel Sekreterimiz Sn,Ahmet ASLAN ile bir bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirerek İVME Kredisi hakkında bilgilendirme 
de bulundular söz konusu krediye ilişkin verilen bilgiler 
doğrultusunda bizlerde Odamızın hem İnternet sitesin de hemde 
sosyal medya hesabından buna ilişkin bilgileri paylaşmış 
bulunmaktayız ,siz değerli üyelerimizin bu konular hakkı
ayrıntılı bilgi sahibi olmanız için sizleri Halkbankası Şbesine davet 
ediyor oarada daha ayrıntılı bilgi alab,lmenizi sağladığımızı 
bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. 

NOT:AŞAĞI KISIMDAKİ KRİTERLERE VE NACE KODUNUN 
LERİNE UYAN TÜM ÜYELERİMİZ BAŞVURABİLİRLER.

Sektörlere yönelik olarak; 

Makine imalatı yapan ve mevcut üretimde 
artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya

ile makine imalatına başlayacak firmalar,
malatı yapan firmalardan yatırımları kapsamında yeni ve 

yerli makine satın alan firmalar, 
ara malı imalatı yapan ve mevcut

gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile bu alanda imalata 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

“Türk malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü hâline gelmişse, bu başarının altında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ulaştığı iftihar verici seviyede 

birer Alperen ruhuyla dünyada ayak bırakmayan girişimcilerin büyük emeği ve katkısı bulunduğunu bildirdi. 
Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile TOBB tarafından 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan Oda/Borsa yöneticilerine 

Kızıltepe Halk Bankası Şubesi Müdürü Sn: Mehmet Salih AZİK 
veYönetmen Yardımcısı Abdülkerim AKAN Odamızı ziyaret eerek 
Genel Sekreterimiz Sn,Ahmet ASLAN ile bir bilgilendirme 

hakkında bilgilendirme 
de bulundular söz konusu krediye ilişkin verilen bilgiler 
doğrultusunda bizlerde Odamızın hem İnternet sitesin de hemde 
sosyal medya hesabından buna ilişkin bilgileri paylaşmış 
bulunmaktayız ,siz değerli üyelerimizin bu konular hakkında daha 
ayrıntılı bilgi sahibi olmanız için sizleri Halkbankası Şbesine davet 
ediyor oarada daha ayrıntılı bilgi alab,lmenizi sağladığımızı 

NOT:AŞAĞI KISIMDAKİ KRİTERLERE VE NACE KODUNUN 
LERİNE UYAN TÜM ÜYELERİMİZ BAŞVURABİLİRLER. 

 kapasite 
gerçekleştirecek veya yeni 

ile makine imalatına başlayacak firmalar, 
malatı yapan firmalardan yatırımları kapsamında yeni ve 

mevcut üretiminde 
ile bu alanda imalata 
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NAKİT KREDİ
1.     MAKİNE

Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak
ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef 

Ø  Elektrikli Makine ve Aksamları
Ø  Bilgisayar, Elektronik, Optik
Ø  Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları
Ø  Motor ve Aksamları
Ø  Genel Endüstri Makine ve Aksamları
Ø  Elektrikli Teçhizat

Paket kapsamında
belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan 
firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir.
  

2.     YERLİ
Paket kapsamında
kapsamında yeni ve yerli
ihtiyacı karşılanacaktır.
Yeni ve yerli makine 
makinenin G.T.İ.P.‘inin mevzuatımız ekinde yer alan
olması gerekmektedir.

3. HAMMADDE/ARA
Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların 
komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı 
karşılanacaktır. Hedef Sektörler;
  

Ø  Kimya
Ø  Plastik ve Kauçuk Ürünler
Ø  Suni ve Sentetik İplikler
Ø  Kağıt, Karton ve Mukavva

Paket kapsamında
sektörlerde hammadde
artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.
 KREDİ LİMİTİ
 İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif 
mektubu/sözleşme
 KREDİ VADESİ
 İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere 
kredilerinde azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz 
 FAİZ VE KOMİSYON
  Faiz Oranı:
Değişken Faiz Oranları

1. DİBS Endeksli
güncellenmek üzere bir önceki ay için Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı’nca belirlenecek 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl 
vadeli DİBS faiz oranları baz alınacaktır. Bu fa
yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 
uygulanacaktır. Kredi faiz oranına esas alınacak
Vade 
0-2 Yıl 
2+-5 Yıl 
5+-10 Yıl 

1. Enflasyona 
tarihindeki yıllık TÜFE 
hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 
uygulanacaktır.
Vade 
0-2 Yıl 
2+-10 Yıl 
Kredi Komisyonu:
uygulanacaktır.
 
 
 

KREDİ ÜRÜNLERİ: 
MAKİNE ÜRETİCİLERİNE 

Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak
ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef 

Elektrikli Makine ve Aksamları
Bilgisayar, Elektronik, Optik 
Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları
Motor ve Aksamları 
Genel Endüstri Makine ve Aksamları
Elektrikli Teçhizat 

Paket kapsamında Ek-1: Makine İmalatçılarına
belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan 
firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir.

YERLİ VE YENİ MAKİNE ALICILARINA
Paket kapsamında EK-1’deki listede belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım 
kapsamında yeni ve yerli  makine alımı
ihtiyacı karşılanacaktır. 
Yeni ve yerli makine alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak 
makinenin G.T.İ.P.‘inin mevzuatımız ekinde yer alan
olması gerekmektedir. 
HAMMADDE/ARA MALI ÜRETİCİLERİNE
Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların 
komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı 
karşılanacaktır. Hedef Sektörler; 

Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler
Plastik ve Kauçuk Ürünler 
Suni ve Sentetik İplikler 
Kağıt, Karton ve Mukavva 

Paket kapsamında Ek-3: Hammadde/Ara
sektörlerde hammadde-ara malı imalatı iç
artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.

LİMİTİ 
İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif 

mektubu/sözleşme/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin
VADESİ 

İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere 
kredilerinde azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz 

KOMİSYON UYGULAMALARI
Oranı: Paket kapsamında nakdi kredilere değişken faiz oranları uygulanacaktır.

Değişken Faiz Oranları DİBS Endeksli
Endeksli Faiz Oranı: DİBS Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında aylık olarak 

güncellenmek üzere bir önceki ay için Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı’nca belirlenecek 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl 
vadeli DİBS faiz oranları baz alınacaktır. Bu fa
yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 
uygulanacaktır. Kredi faiz oranına esas alınacak

Oran 
2 yıl vadeli DİBS+% 1,00
5 yıl vadeli DİBS+% 2,00
10 yıl vadeli DİBS+% 3,00

 Endeksli Faiz Oranı: TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında kredi kullandırım 
tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı 
hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 
uygulanacaktır. 

Oran 
TÜFE+ % 2,00 
TÜFE+ % 3,00 

Komisyonu:  Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları 
uygulanacaktır. 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

 YÖNELİK KREDİ 
Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak makine
ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef 

Elektrikli Makine ve Aksamları 
 

Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları 

Genel Endüstri Makine ve Aksamları 

İmalatçılarına İlişkin NACE
belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan 
firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir. 

ALICILARINA YÖNELİK KRE
listede belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım 

alımı yapacak firmaların 

alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak 
makinenin G.T.İ.P.‘inin mevzuatımız ekinde yer alan (Ek-2: Makine

ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK KREDİ 
Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların 
komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı 

sal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler 

Hammadde/Ara Malı İmalatçılarına
ara malı imalatı için yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite 

artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.

İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif 
/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin

İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere 
kredilerinde azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.

UYGULAMALARI 
Paket kapsamında nakdi kredilere değişken faiz oranları uygulanacaktır.

Endeksli ve TÜFE Endeksli olmak üzere ikiye ayrılmaktad
DİBS Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında aylık olarak 

güncellenmek üzere bir önceki ay için Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı’nca belirlenecek 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl 
vadeli DİBS faiz oranları baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı hesaplama 
yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 
uygulanacaktır. Kredi faiz oranına esas alınacak   DİBS oranları Bankamız Portalında

2 yıl vadeli DİBS+% 1,00 
5 yıl vadeli DİBS+% 2,00 
10 yıl vadeli DİBS+% 3,00 

TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında kredi kullandırım 
oranı baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı 

hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 

Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
BÜLTEN Sayı:02/2019 

makine imalatı yapan/yapacak
ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef Sektörler; 

ACE Kodu Listesi’nde yer alan NACE kodları ile 
belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan 

KREDİ 
listede belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım 

 yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri 

alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak 
Makine Listesi G.T.İ.P.) listedeki kodlardan 

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların 
komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı 

İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi
in yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite 

artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir. 

İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif 
/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin azami %85’ine kadar kredilendirilebilecektir.

İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere  azami 5 yıl vade, yatırım 
dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.

Paket kapsamında nakdi kredilere değişken faiz oranları uygulanacaktır. 
olmak üzere ikiye ayrılmaktad

DİBS Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında aylık olarak 
güncellenmek üzere bir önceki ay için Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı’nca belirlenecek 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl 

iz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı hesaplama 
yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 

DİBS oranları Bankamız Portalında  ilan edil

TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında kredi kullandırım 
oranı baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı 

hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 

Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

yapan/yapacak firmaların  yatırım 

’nde yer alan NACE kodları ile 
belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan 

listede belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım 
yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri 

alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak 
listedeki kodlardan 

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların 
komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı 

Listesi’nde yer alan 
in yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite 

İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif 
kredilendirilebilecektir. 

azami 5 yıl vade, yatırım 
dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir. 

 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

DİBS Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında aylık olarak 
güncellenmek üzere bir önceki ay için Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı’nca belirlenecek 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl 

iz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı hesaplama 
yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 

ilan edilecektir. 

TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında kredi kullandırım 
oranı baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı 

hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı 

Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları 
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Vade 
0-2 Yıl 
2+-5 Yıl 
5+-10 Yıl 
 
 MAKİNE SİGORTASI
  
Paket kapsamında belirtilen ham madde
firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm 
makinelere “
 DİĞER ÖNEMLİ
 ***Yeni ve Yerli Makine Alıcılarına 
13.09.2014/29118 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve 
sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Tebliği  çerçevesinde
  
***Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi 
konusu olabilecektir.
  
  

İVME

  

  DİBS

  0-2 Yıl Vade

  2+-5 Yıl Vade

  5+-10 Yıl

  

  TÜFE

  0-2 Yıl Vade

  2+-10 Yıl
 

 

Oran 
% 1,00 
% 1,50 
% 2,00 

SİGORTASI 

Paket kapsamında belirtilen ham madde
firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm 

“Makine Sigortası” yapılması
ÖNEMLİ HUSUSLAR 

***Yeni ve Yerli Makine Alıcılarına kullandırılacak kredilerde temin edilmesi gereken,
13.09.2014/29118 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve 
sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın

çerçevesinde düzenlenmiş olmalıdır

***Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi 
konusu olabilecektir. 

İVME FİNANSMAN PAKETİ NAKİT

DİBS ENDEKSLİ

DİBS Spread 

Vade 1,00% 

Vade 2,00% 

Yıl Vade 3,00% 

TÜFE ENDEKSLİ

TÜFE Spread 

Vade 2,00% 

Yıl Vade 
 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
e-BÜLTEN Sayı:0

Paket kapsamında belirtilen ham madde-ara malı imalatçıları, makine imalatçıları ve makine alıcısı 
firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm 

yapılması zorunludur. 

kullandırılacak kredilerde temin edilmesi gereken,
13.09.2014/29118 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve 
sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın

olmalıdır. 

***Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi 

NAKİT KREDİ FAİZ ORANLARI

ENDEKSLİ FAİZ ORANI* 

 Kredi Faiz Oranı

 2 YIL VADELİ DİBS+%1

 5 YIL VADELİ DİBS+%2

 5 YIL VADELİ DİBS+%3

ENDEKSLİ FAİZ ORANI** 

 Kredi Faiz Oranı

 TÜFE+%2 

 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI
BÜLTEN Sayı:02/2019 

imalatçıları, makine imalatçıları ve makine alıcısı 
firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm 

kullandırılacak kredilerde temin edilmesi gereken, 
13.09.2014/29118 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve 
sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  Ek-4: Yerli

***Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi 

ORANLARI 

  

Oranı   

2 YIL VADELİ DİBS+%1   

5 YIL VADELİ DİBS+%2   

5 YIL VADELİ DİBS+%3   

  

Oranı   

  

 

KIZILTEPE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

imalatçıları, makine imalatçıları ve makine alıcısı 
firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm 

 Yerli Malı Belgesi 
13.09.2014/29118 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve 

Yerli Malı 

***Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi 
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