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ODAMIZ 2022-2025 YILLARINA AİT STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 

TAMAMLANDI 

Odamız ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında imzalanan Teknik 

Destek (TRC3/20/TD/0029) kapsamında düzenlenen ve MB Akademi 

Lideri Mehmet Besleme tarafından verilen aşağıdaki eğitimlere 

Odamız Meclis, Yönetim Kurulu ve personelimiz katılım sağladı. 
1.       Süreç Yönetimi Eğitimi 
2.       Stratejik Planlama Eğitimi 
3.       Süreç Risk Analizleri Eğitimi 
4.       Süreç ve Kurumsal Kaynak Yönetimi Eğitimi 
5.       Süreç İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi 
6.       Süreçlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Eğitimi 
7.       Personelin Stratejik Plan İle İlgili Eğitilmesi (Oryantasyon) 

 Aynı proje kapsamında 2022-2025 yıllarına ait Stratejik Planı tamamladı. Yeni dönem Stratejik Plana web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 

MARDİN İŞ DÜNYASI BULUŞMASI. 

Hazine ve maliye Bakanımız sn. Dr.Nureddin Nebati’nin katılmış olduğu 
Mardin iş dünyası buluşması programına Kızıltepe Tso olarak Oda Meclisi, 
Yönetim Kurulu ve diğer kurullarımızla katılım sağladık. 
Bakan Nebati:''Dinamik ticari yapısı ve turizm potansiyeli ile ülke 
ekonomisine katma değer sağlayan Mardin’in değerli iş insanları ile bir 
araya geldik. Yatırımcılarımızı, müteşebbislerimizi ve üretime destek veren 
tüm paydaşlarımızı desteklemek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz.'' 
 

 

 

2022 RAMAZAN YARDIMLARI 

TOBB tarafından her yıl düzenli  olarak odalara sunulan ve ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması gereken yardımların dağıtımı yapılmıştır. 
Bu yardım,Ramazan ayı boyunca Odamız tarafından tespit edilen   500 aileye 
''Alışveriş Kartı'' olarak düzenlenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.  
Listeler odamızda muhafaza edilmektedir. 
 

 

 

 

 

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 

Sevdiklerinizle Mutlu Bir Bayram Geçirmeniz Temennisiyle  
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TOBB 78. GENEL KURULU, ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 78. Genel Kurul 
Toplantısı, elektronik ortamda gerçekleştirildi. 
Genel Kurul Başkanlığını Necdet Takva’nın yaptığı Genel Kurul’da TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim kurulu Üyeleri ve TOBB 
Konsey Başkanları salonda hazır bulunurken, 81 ilden TOBB Delegeleri 
ise elektronik ortamda katıldı.  
  
Kızıltepe TSO 'dan 78.Genel Kurula Delegeler Yön. Kur. Bşk Mahmut 
DÜNDAR ve Yön. Kur. Üyesi M.Şerif TAN ile Meclis Bşk. Beşir DÜNDAR 
ve Genel Sekreter Ahmet ASLAN oda toplantı salonunda katılım 
sağlamışlardır. 
  
Toplantıda, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Sedat İşeri, 
Mevzuat Komisyonu Başkanı Fahrettin Özün, Ekonomik Raporu 
İnceleme Komisyonu Başkanı Ferhat Çağlayan, Dilekleri İnceleme 
Komisyonu Başkanı Ahmet Ozan Kara, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Göksel Başar, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dursun  
Dağdelen, Vergi Komisyonu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ekonomi Politikası Komisyonu Başkanı Nurettin Karslıoğlu ve Basın ve Yayın 
Komisyonu Başkanı Semra Tozaraydın tarafından komisyon sunuşları gerçekleştirildi.   
  
Türkiye-İspanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 2. dönem  toplantısı dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi 
temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gönderdiği video mesaj ile Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.  
  
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 il ve ilçelerden katılan tüm 
delegelerimize teşekkür ediyorum. Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve ç özüm üretmeye 
devam edeceğiz” dedi. 
 

MARDİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB), GENEL KURULUNA KATILIM SAĞLADIK. 

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Genel Kuruluna katılım sağladık.  
  
Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.OSB Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen 
toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR ve Müteşebbis Heyeti, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilgili kamu kurum yetkilileri ve sanayiciler katıldı. 
Tek liste halinde gidilen seçimde Duyan, yeniden OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine getirildi.Genel Kurulda seçilen Mardin OSB 
Yönetimini Tebrik eder , görevlerinde başarılar dileriz. 
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KIZILTEPE OVASINDA YAPILAN ÇİLEK ÜRETİM ARAZİLERİNİN SERÜVENİ 

 

Kızıltepe Kaymakamlığı,Kızıltepe Belediyesi, GAP İdaresi ve Kızıltepe Üreten 

Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle oluşturulan ve Kızıltepeli Kadınlarımızın 

istihdam edildiği,Mezopotamya Çilek Bahçemizde,Tarla Günü ve Kızıltepe 

Çileği’nin Üretim Serüveni Etkinliği’ne katıldık 

 

 

 

 

 

 

 

KIZILTEPE TSO PERSONELİNE KVKK EĞİTİMİ VERİLDİ 

Kişisel Verileri 

Koruma Kanunu 

hakkında odamız 

toplantı salonunda 

personele eğitim 

verildi.KVKK 

hakkında bilgi veren Lacivert Hukuk Danışmanlıktan AV. M.Sedat ALTUN ve 

AV.Songül KAYMAZ DEMİR  mevzuata yönelik kavramlar,güvenliğine karşı 

oluşan ihlaller,Açık rıza ,veri politikası ,aydınlatma metni ve veri sorumlusunun 

yükümlülükleri ile yapılacak düzenlemelerle ilgili personeli bilgilendirdi. 

 

 

 

 

TOBB Ticaret Merkezleri ABD ile Ticaret Bilgilendirme Semineri 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ticaret Merkezleri işbirliğiyle 
“ABD ile Ticaret Bilgilendirme Webinarı gerçekleştirildi.  
Webinar’da TOBB Ticaret Merkezleri’nin ABD Şikago’daki birimi, bu birimin ABD ile 
ticaret, e-ticaret ve lojistik operasyonlar konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren 
şirketlere yönelik hizmetleri anlatıldı ve seminer sonunda katılımcıların soruları 
cevaplandırıldı. 
 

 

 

 

Galip Petrol açılışına katılım sağladık 

Odamız Meclis Üyesi M.Galip YILMAZ' ın sahibi olduğu ve İlçemizde faaliyete başlayan 

Akaryakıt istasyonunun açılışı yapıldı. Açılışa Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 

DÜNDAR ,Odamız Genel Sekreteri Ahmet ASLAN ile STK Temsilcileri ve Bölgenin ileri 

gelen İş adamları katılım sağladı.Kızıltepe TSO camiası olarak iş hayatında 

başarılarının devamını dileriz. 
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SANAYİNİN LİDERLERİ PROGRAMINDA MARDİN 22 ÜRÜNDE BİRİNCİ SIRADA 

Sanayinin Liderleri Programı, Türkiye’de imalâtı gerçekleştirilen ürünlerin İller 
bazında tasnifi ile ilan edilmektedir. Bu sene ilki gerçekleştirilen Programın tanıtım 
toplantısı 24 Mayıs 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile düzenlendi ve burada elde edilen 
sonuçlar açıklandı. 
  
Toplantıda İller itibariyle imal edilen ürünlerin sıralaması yapıldı. Mardin, TOBB 
Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 3,926 ürün için üretim kapasitesine göre yapılan 
sıralamada 22 üründe ilk sırada yer alırken, 11 üründe ikinci ve 12 üründe ise 
üçüncü oldu. 
  
Bu veriler, Türkiye’de Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan 
sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde 90 bin 
üreticinin makine parkı, üretim, hammadde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB 

Sanayi Veritabanı'ndan derlenmektedir. Bu hesaplama sonucunda sektörel ve ulusal bazda birinci, ikinci ve üçüncü İller ile bir önceki yıla 
kıyasla üretim kapasitesi artan, azalan ve değişmeyen ürünler belirlenmektedir.  
  
Sanayinin Liderleri Programı’nda TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı 2021 Yılı verilerine göre Mardin’in ilk sırada yer aldığı 22 ürün şöyle:  

1. Mıcır 
2. Traverten, ekosin, granit, porfir (somaki taşı), bazalt, kumtaşı ve diğer anıt taşlarının granül, mıcır ve tozları  
3. Fosfat-tuvenan 
4. Fosfat-konsantre 
5. Doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar 
6. Tatlı mısır, hazırlanmış veya korunmuş (hazır sebze yemekleri ve kurutulmuş, dondurulmuş veya sirke ya da asetik asitle korun muş tatlı 

mısır hariç) 
7. Ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu  
8. Dövülmüş kabuksuz durum buğdayından küçük parçalar 
9. Dövülmüş kabuksuz yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahıllar ve kaba unları (irmik dahil) (buğday hariç)  
10. Yulaf, mısır, pirinç, çavdar, arpa ve diğer tahılların peletleri (buğday hariç)  
11. Kepek, kavuz ve diğer artıklar (mısırın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)  
12. Kepek, kavuz ve diğer artıklar (buğdayın kalburdan geçirilmesi, öğütülmesi veya diğer işlemleri sonucunda kalan)  
13. Nişastalar (pirinç, manyok, ararot ve sago palmiyesi çekirdeği dahil; buğday, mısır ve patates hariç) 
14. Makarnalar ve makarna ürünleri, kurutulmuş, kurutulmamış ve dondurulmuş (hazır yemek şeklinde olanlar) (pişirilmemiş makarnal ar, 

doldurulmuş makarnalar hariç) 
15. Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler [örgü (triko)  veya tığ işi (kroşe) tekstilden)] 
16. Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, sentetik lifden [örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç]  
17. Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), yün/ince kıldan [örgü (triko ) veya tığ işi (kroşe) 

olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç]  
18. Kadın/kız çocuk için hırka, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar (hafif ince örgüden sıfır, polo veya balıkçı yaka kazak ve süveter 

hariç) 
19. LPG, enerji dışı kullanımlar için (petrokimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılan propan/bütanlar)  
20. Gübreler, azot, fosfor ve potasyum içeren, ağırlığına göre azot içeriği <= % 10 olanlar  
21. Yer döşemeleri ve paspaslar, vulkanize kauçuktan (gözenekli kauçuktan olanlar hariç)  
22. Alternatif akım (AC) motorlar, çok fazlı, güçleri > 750 kW olanlar (çekiş motorları hariç)  

  
Mardin’in ikinci olduğu 11 ürün şöyle: 

1. Demir-konsantre 
2. Mısır unu 
3. Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından küçük parçalar  
4. Tahıl embriyoları (bütün halde, yassılaştırılmış, pul haline getirilmiş veya öğütülmüş) (pirinç hariç)  
5. Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan müstahzarlar, başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar için (karışımlar hariç)  
6. Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; yün/ince hayvan  kılından [örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)]  
7. Kalorifer yakıtı (Kalyak) 
8. Sülfürik asit 
9. Sofra bıçakları, paslanmaz çelik dışında sapı olanlar (gümüş, altın veya platin kaplamalı, ahşaptan, plastikten vb. sapı olan lar) (balık bıçakları 

ve yağ bıçakları hariç) 
10. Mutfak mobilyaları 
11. İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar (değerli metallerle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) adi metallerden olanlar 

dahil) (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanla r hariç) 
  
Mardin’in üçüncü sırada yer almasını sağlayan 12 ürün ise şöyle:  

1. Makarnalık (durum) buğday unu 
2. Durum buğdayından yapılan diğer kaba un ve kabuksuz taneler  
3. Dövülmüş kabuksuz normal ve kılçıksız/kaplıca buğdayından diğer kaba un ve kabuksuz taneler 
4. Bulgur 
5. Nişasta imalâtı artıkları ve benzeri artıklar  
6. Erkekler veya erkek çocukları için takım ve kombine takımlar [örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden]  
7. Erkek ve erkek çocukları için pantolonlar [örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) tekstilden] 
8. Erkekler veya erkek çocukları için şortlar, pamuk veya suni veya sentetik elyaftan yapılmış [örgü (triko) veya tığ işi (kroşe ) hariç] 
9. Diğer karbonatlar 
10. İşlenmiş anıt veya bina taşları ve bunlardan yapılan ürünler [en geniş yüzeyi < 7 cm² olan ve granit v eya kayağantaşından (arduvaz - 

kayraktaşı) yapılmış karolar, küpler ve benzeri ürünler hariç]  
11. I-profiller, alaşımsız çelikten, yüksekliği >= 80 mm olanlar  
12. Başka yerde sınıflandırılmamış dökme ürünler, demir veya çelikten  

  
Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, yaptıkları açıklamada “Sanayinin Liderleri Programı’nda açıklanan bu verilere göre şehrimiz, çok çeşitli 
sektörlerde imalât kapasitesine sahip bulunmaktadır. Yıllar itibariyle bu çeşitliliğin artması ve özellikle yüksek katma değe rli ürünlere doğru 
evrilmesi, şehrimizin hem üretim hem de istihdam yapısını olumlu etkileyecektir” şeklinde açıklamada bulundular.  
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HİSARCIKLIOĞLU, DOĞU - GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE ODA/BORSA BAŞKANLARI İLE İSTİŞARE ETTİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Doğu - Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı’na katıldı.  
Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut DÜNDAR katılım 
sağlamıştır. 
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, üyelerin sektörel ve 
bölgesel sıkıntı ve talepleri değerlendirildi.  
  
Hisarcıklıoğlu toplantı öncesinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
yeni hizmete giren binasını gezdi. 
 

 

 

 

MESLEĞİM HAYATIM, İŞ VE STAJ PROGRAMI BAŞLADI 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından imzala nan 

Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında, 

şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı. 

Protokol ile başta uluslararası ve ulusal şirketler olmak üzere büyük 

ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nitelikli insan kaynağı sağlanması 

amaçlanıyor. 

Bakan Özer; konuya ilişkin yaptığı açıklamada, paradigma değişikliğiyle 
mesleki eğitimin artık ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlara ve topluma 
umut veren bir eğitim türüne dönüştüğünü belirterek, “Meslek 
liselerimiz ve mesleki eğitim merkezlerimizde sektörün aranan 
elemanlarını yetiştirmek için sürekli çalışıyoruz. Mesleki eğitim bugün 
patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleri ile inovatif çalışmalara 
imza atan, ülke ekonomisine yüksek katma değer sunabilen bir eğitim 
türü. Bu okul ve kurumlarımızda eğitim alan öğrencilerimiz ve 
mezunlarımızın çalıştıkları şirketlere de değer katacaklarına 
inanıyorum. Bu nedenle TOBB bünyesindeki şirketlerimizi, başarı 

hikâyeleriyle adından söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet ediyorum” 
dedi. 
  
-“Mesleki eğitimi güçlendiriyoruz” 
  
Ülkenin refahı, kalkınması, genç işsizlik oranını düşürmesi ve müreffeh bir şekilde geleceğe umutla bakabilmemiz için mesleki  eğitimi sürekli 
güçlendirdiklerini belirten Özer, “Özel sektörün mesleki eğitime, mesleki eğitimin de özel sektörümüze enerji k atacağına inancım tamdır” 
diye konuştu. 
  
Bakan Mahmut Özer, protokolle birlikte programa üye işletmelerde çalışan ve herhangi bir nedenle eğitim hayatını tamamlayamam ış olan 
veya farkı bir alanda ustalık belgesi almak isteyenlerin de mesleki eğitim sürecine dahil edilerek uzmanlık sertifikaları alabileceklerini 
belirtti. 
  
-Hisarcıklıoğlu’ndan şirketlere çağrı 
  
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ise Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü ile mesleki eğitim konusunda Milli Eği tim Bakanlığı 
ile verimli bir çalışma alanı daha açtıklarını belirterek, “Protokolle ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli  işletmelerde 
ve KOBİ’lerde mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturarak, nitelikli insan kaynağının mesleki eğitimden karşılan masını, böylece 
öğrencilerin mesleki eğitimi daha çok tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Protokolle, programa üye işletmelerin insan k aynağı 
konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların mesleki eğitimden karşılanması konusunda hizmetler sağlanacak, öğrenci ve 
mezunların bu işletmelerde staj yapması temin edilecek ve istihdamlarına yönelik eşleştirme programları yürütülecek” dedi.  
  
Mesleki eğitimin öğrenci-mezun ve öğretmen olmak üzere iki önemli ayağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu “Türkiye’de özel sektörümüz 
çok güçlü, müthiş bir bilgi ve tecrübeye sahip. Bu bilgi ve tecrübeyi mesleki eğitim sistemine de aktarmamız, öğrencilerimizi n bu bilgilerle 
donanmış bir şekilde mezun olmalarını sağlamamız lazım. Programa üye olan işletmeler bünyesindeki eğitici niteliği sahip, alanında uzman 
kişilerle okulları eşleştireceğiz. Eşleştirme sonrasında bu kişiler okullarda düzenlenen eğitimlerde alan öğretmenleri ile gö rev alabilecek, 
bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarabilecek. Protokolün bu kısmı tamamen gönüllülük çerçevesinde yürütülecek” diye konuştu.  
  
Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Oda-Borsa üyesi olan tüm işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.  
  
-Şirketler programa nasıl başvuracak? 
Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim adresinde yer alan başvuru 
formunu doldurmaları gerekiyor. 
 Daha sonra talepte bulunan firmalarla ile öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak. 
-Verilen destekler neler? 
·İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık 1.276 TL, Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıfına devam eden 
öğrencilere aylık 2.126 TL ücret ödenecek. 
 Söz konusu ücretler devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için herhangi bir ilave  
yükümlülük olmayacak. 

https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim
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TOBB TARAFINDAN KIZILTEPE’YE 24 DERSLİKLİ OKUL 

TOBB tarafından Kızıltepe’ye 24 derslikli okul  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kızıltepe’ye 24 
derslik okulun inşaat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları devam eden 
okul önümüzdeki sene başında hizmete girecek. 
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe 
ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bilen, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mahmut Dündar, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Ahmet Aslan okulu gezerek incelemelerde bulundu. 
Okulu gezen ve yapılan çalımları yerinde inceleyen Kızıltepe Kaymakamı 
ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam konuya ilişkin yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ilçemizde yapılan 24 
derslikli lisemizin inşaatını bu gün gezdik. Gerçekten çok mükemmel bir 
lise oluyor. İnşallah sene başı itibarı ile eğitim öğretim başı itibarı ile 
hizmete açacağız ve çocuklarımızın güzel nezih bir ortamda eğitim 
almalarına vesile olacağız. Burada tabi ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat başkanımıza ve emeği geçen kıy metli 
başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü büyük bir emek neticesinde bu okul bu ilçeye kazandırıldı. Kızıltepe eğitim bağlamında çok önemli 
bir noktada 90 binin özerinde öğrencimiz şu anda Kızıltepe’de eğitim almakta böyle nezih ortamlarının sayılarının artırılması  Kızıltepe’deki 
eğitim kalitesini eğitim başarısına inşallah vesile olacaktır. Bu bağlamda ben hem TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanımıza 
hem Mahmut Dündar Başkanımıza hem emek veren tüm paydaşlara hem ilçemiz adına hem öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz.  
İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” Dedi. 
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Başkanı Mahmut Dündar ise şöyle konuştu:  
“İlk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür e diyoruz. Bize 
bu okulu ilçemize kazandırdı. Bizimde katkılarımız biraz oldu. İnşallah  selamet bu sene eğitime açılır. Temennimiz çocuklarımız rahat etsin 
gaye çocuklarımız içindir. Her şey gelecek içindir. Biz meslek lisesi olarak başladık. Belki ilçemizdeki ihtiyaç durumuna gör e değişebilir. 
Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah arkası gelir başka bir okul daha yaparız. . Ayrıca bize yer tahsis eden Kızıltepe Kaymakamımıza 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.  
 

TOBB 70. YIL KUTLAMALARI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 70. Yılı Kutlamaları Ankara 

da yapıldı, 24-25 Haziran Tarihlerin de düzenlenen etkinlikler 

kapsamın da Odamız Yönetim Meclis ve Genel Sekreterlik 

kurullarından katılımlar sağlandı TOBB Başkanı Sn:M.Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU ve Ticaret Bakanımız Sn:Mehmet MUŞ 

tarafından Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn:Mahmut DÜNDAR 

ve Genel Sekreterimiz Sn:Ahmet ASLAN a Hizmet Onuru Plaketleri 

takdim edildi,bizler de Odamız Meclis Kurulu adına kendilerini 

tebrik eder siz değerli üyelerimize nice hizmetler sunmaları adına 

başarılar dileriz. 


