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Değerli üyelerimiz ve saygıdeğer hemşehrilerimiz ;
Yeni yıl öncesi ,Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizlere yeni yılda
da en iyi hizmeti verebilmek adına büyük bir heyecan ve hazırlık
içerisindeyiz.
2019 yılını tamamlamaya hazırlandığımız şu günlerde bu güne kadar
yaptığımız tüm çalışmalarımızda hem siz değerli üyelerimizin, hem de
emeklerimizin yeşerdiği şehrimiz Mardin’in menfaatini her zaman ilk
sırda tuttuğumuzu
uttuğumuzu belirtmek isteriz.
Geçen bir yıl boyunca kuruluş olarak, hem oda içerisinde verdiğimiz bütün
hizmetlerde hem de katıldığımız tüm program ve etkinliklerde
önceliğimiz her zaman üyelerimizin ve bölgenin hassasiyeti oldu. Özellikle
bölgenin mücevhe
mücevheri
ri değerindeki bulgurun coğrafi işaret kazanması içi
yaptığımız maddi ve manevi çalışmaların karşılık bulması bizi oldukça
mutlu ve motive etmiştir.
Kızıltepe Sanayi ve Ticaret Odası olarak 2019 yılı boyunca yaptığımız
etkinlik ve çalışmaları hem bu ay ki bültenimiz de hem de faaliyet
raporlarında siz değerli üyelerimiz ve hemşehrilerimizle paylaşmaktan
gurur duyuyor ve takdiri sizlere bırakıyoruz.
Son olarak temennimiz o ki, yeni yılda hem ülke olarak hem de Kızıltepe halkı olarak yaşadığımız ekonomik kriz en az hasarla
son bulur ve yeni yılın tüm ülkeye barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirir. Mutlu yıllar dileriz.

YÖNETİCİ ORYANTASYON SEMİNERİ
KTSO Yöneticileri için 20 Ocak 2020 tarihinde Oryantasyon semineri
gerçekleştirildi.

ELAZIĞ DEPREMİ YARDIM KAMPANYASI
Değerli üyelerimiz ,bilindiği gibi Elazığ ve Malatya İllerimiz başta
olmak üzere çevre ilçelerde tahribat yaratan ve can kaybına sebebiyet
veren bir afet yaşanmıştır,söz konusu yaşanan deprem sonucu
bölgedeki kardeşlerimizin Acil ihtiyacı olan,Giyim,Elektrikli
Isıtıcı,Battaniye,Çocuk bezi ve Kuru Gıda gibi malzemelerine ihtiyaç
duyulmaktadır,siz değerli üyelerimiz ve hemşerilerimizin bu yardım
konusunda destek sağlayıp Odamız koordinasyonluğunda bu
malzemelerin yerine ulaştırılabilmesi içi
için
n desteklerinizi
bekliyoruz,söz konusu yardımlarınızı Odamıza iletmeniz durumunda
tarafımızca gerekli birimlere ulaştırılacağını bildirir,bu vesile ile
depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet
yakınlarına başsağlığı,yaralılarımıza ise Ac
Acil
il şifalar dileriz.Kızıltepe
Ticaret ve Sanayi Odası : İletişim için: 0482 312 17 87

BAŞKANIMIZ OKULLARDAN YARINLARA’ PROGRAMINA KATILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Okullardan
Yarınlara programına Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanmız Mahmut DÜNDAR katılım sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
gerçekleştirilen programa, oda/borsa başkanları da iştirak
etti.
Hisarcıklıoğlu, program öncesinde oda/borsa başkanları
ile TOBB'da biraraya geldi.
-Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı
konuşmada, “Hükümete geldiğimizde eğitim-öğretimi
önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Uzun yıllar boyunca eğitim-öğretim
öğretim bütçesi devlet harcamalarının ilk sıralarında yer
aldı. Ana sınıfından yükseköğrenime kadar her aşamada ülkemizin eğitim öğretim alt yapısını ve insan gücünü güçlendirdik”
dedi.
Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrencinin sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim hizmeti aldığını kaydeden Erdoğan,
“Özel eğitim kurumları ve diğer eğitim-öğretim
öğretim birimleri ile bu sayı 86 bine kadar çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara
ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı
güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
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MARDİN’DE STK’LARDAN İDLİB AÇIKLAMASI
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TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar öncülüğünde, TSK’nın sınır
güvenliğimizi
liğimizi sağlamak amacıyla, Suriye’nin İdlib Kenti’ndeki
terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü operasyonlara destek
vermek üzere, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın
açıklaması yapıldı. Odamız, Mardin Ticaret ve Sanayi Odasının
ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına
Kurumumuzu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim
Halil RAMAZANOĞLU katılım sağladı.
Mardin Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen Türkiye’nin sendikaları, odaları, üreticileri, esnafları, çiftçileri,
müteşebbisleri
isleri ve çalışanlarının Mardin İl temsilcileri İdlib'te 35 askerin şehit edilmesinin ardından ortak basın açıklaması
yaptı.
Burada basın açıklamasını okuyan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde
gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yaptıklarını ifade
etti.
“Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk” Diyen Tutaşı açıklamasına şöyle devam etti:
“Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi
gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm
kahraman askerlerimi
askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin Yakınlarına sabır ve metanet,
yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de
mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden,
toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık
görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan,
kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün
daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe
pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit
oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden
kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu,
bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış
Bar Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü
şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli
ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca,
tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma
gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz
ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, Bayrağımızın altında
kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her
kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin,
ordumuzu muzaffer kılsın.” İfadelerini kullandı.

İDLİB ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUK.

İdlib te yaşanan menfur saldırı sonucu Şehit olan Askeri personelimiz için Mardin
Garnizon Komutanı ( Tugay Komutanlığına) taziye ziyaretinde bulunduk, ziyarete
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar ve Genel Sekreterimiz Ahmet
Aslan ile Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve Kızıltepe
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin katıldı .
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ŞANLIURFA İŞ DÜNYASI MÜŞTEREK İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK
Şanlıurfa İş Dunyası müşterek istişare toplantısına katılan Kızıltepe TSO Başkanımız Sn. Mahmut Dündar Habur Sınır Kapısının
işleyişi ve İhracatın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için TOBB
Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na çözüm önerilerini iletti.
Şuan Tampon bölgede uygulan dorse veya şoför değişikliğinin
Lojistik firmalarını, şoförleri ve ihracat firmalarının iş akışını
zora soktuğunu çözümün Zaho da uygun görülen sahalarda yük
aktarma veya dorse değişimine olanak sağlamak olduğunu ilgili
Bakanlıklarımıza iletip çözüm üretmeleri ricasında bulundu
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MARDİN MİLLETVEKİLİMİZİN ODAMIZI ZİYARETİ

Adalet ve Kalkınma Partisi 27.Dönem Mardin Milletvekili Sn:Cengiz DEMİRKAYA ve Kızıltepe Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe
Başkanı Sn:Bülent ŞAHİN ile beraberindeki heyet Odamızı Ziyarette Bulundu,Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn:Mahmut
DÜNDAR ve Genel Sekreterimiz Ahmet ASLAN ile Yönetim ve Meclis Kurulumuzun hazır bulunduğu ziyarette Ülkemiz ve
Bölgemiz başta olmak üzere son dönemdeki durumlar ele alınarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

