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Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası  ÖZSÖZ 
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Mahsum ÖZMEN 

SAYIN ÜYELERİMİZ, 

Odamız 2016 yılı faaliyet dönemini çok sıkıntılı bir dönem içinde geçirmemize rağmen aktif bir şekilde 
çalışarak hizmet vermeye devam ettik.2016 Yılında yaklaşık 6 ay kapalı olduğumuz halde Üyelerimizin 
daha fazla mağdur olmaması için Mardin TSO hizmet binasında hizmet vermeye devam ettik.  2016 
yılında birçok önemli çalışmalarda bulunduk. Bir dizi önemli toplantıya ev sahipliği yapmamızın yanı 
sıra, yerli ve yabancı bir çok konuğu Odamızda ağırladık. Meclis toplantılarımızda değerli Bakanlarımızı, 
Milletvekillerimizi, Valimizi, Belediye Başkanımızı, birçok kurumun müdür ve yöneticilerini misafir ettik. 
Sorunlarımızı dile getirerek kendilerinden bilgi mahiyetinde faydalandık. Başta çevre yolu, organize 
sanayi bölgesi, transit sınır kapısı, olmak üzere; özellikle turizm, sanayi, perakende ve daha birçok 
sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında çalışmalar yaptık. Uzmanlar ve yetkililerle çok yararlı 
çalışmalarda bulunduk. Bütün yıl boyu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi bu raporda sizlerin 
değerlendirmelerine sunuyoruz. Sadece ticaret anlamında değil, İlçemizin sosyal, kültürel, eğitim ve 
sağlık konularındaki eksiklikler ile ilgili çalışmalar yaptık. Kırtasiye ve ramazan yardımı, kültürel 
yayınlara destek olma gibi sosyal sorumluluk görev alanlarımıza imkanlarımız ölçüsünde katkı yapmaya 
devam ettik. Ayrıca ilçemizin nitelikli eleman ihtiyacına da cevap vermek amacıyla meslek edindirme 
kurslarını açmaya devam ettik. Vizyonumuz olan, hizmet odaklı kalite yönetim sistemimiz gereği, üye 
memnuniyet anketini 2016 yılında da yapmış bulunmaktayız. Siz değerli üyelerimize en üst düzeyde 
hizmet vermek amacıyla personel eğitimlerini artırarak sürdürmekteyiz. Mali disiplinden taviz 
vermeden, kurumsal yapımızı güçlendirme gayretlerimiz aralıksız sürmektedir. Nusaybin’in gelişimine 
katkı sağlayacak her projeye destek vermek gibi bir görevimiz vardır. Önümüzdeki yıllarda hayata 
geçmesini beklediğimiz çok önemli projelerin destekçisi ve takipçisi olacağız. İlk ve önemli adımlarını 
atmış olduğumuz Çevre yolu, Organize Sanayi Bölgesi, Projeleri gibi bir çok projede her kurumla her 
zaman işbirliği içerisinde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Allahtan dileğimiz biran önce 
Ülkemize sağlık,huzur ve barışın gelmesidir.Sevgi ve Saygılarımla  



NUSAYBİN
ALMAN KÖPRÜSÜ
Osmanlı Döneminin en büyük ulaşım şebekesi olan Haydarpaşa- Bağdat Demiryoluna 1892 

yılında başlanmış, 1906 yılında bitirilmiştir. Bu demiryolunun Türkiye’den Suriye’ye geçiş yapan 

son istasyonu Nusaybin ilçesindedir. Nusaybin’den sonra Suriye’ye ve Irak’a ulaşır. Demiryolu 

Almanlar tarafından yapılmıştır. Bu nedenle, ilçenin içinde çağ-çağ deresi üzerinde demiryolunun 

geçişini sağlayan köprüye “Alman Köprüsü” denilmektedir. Almanlar tarafından işletilen demiry-

olu 1948 yılında “Cenup Hattı” şirketinden TCDD’ye devredilmiştir. 1959 yılından sonra Gaziant-

ep- Karkamış arasındaki demiryolu inşa edilerek Gaziantep- Nusaybin hattı açılmıştır. Demiryolu 

1982 yılma kadar Haydarpaşa- Bağdat arası yapılan seferlerle aktif olarak kullanılmaktadır. 

Avrupa’dan gelen yolcu ve yük, garımızdan Suriye-Irak bağlantısını sağlamaktaydı. 1982 

yılında, Irak-İran savaşın başlaması nedeniyle, Suriye ile aramızda bulunan Karkamış-Çobanbey 

ile Nusaybin-Bağdat demiryolları kapanmıştır. Şimdi Suriye ile yalnız İslâhiye-Meydanekbez 

üzerinden ulaşım devam etmektedir. Ayrıca haftanın üç günü Gaziantep-Nusaybin arası hat 

çalışmaktadır.
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Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi 
Mardin ilinin önemli ilçelerinden olan Nusaybin’de, Suriye sınırına yaklaşık 250 metre uzaklıkta konumlanan Mor Yakup 

Kilisesi ve Zeynel Abidin Cami ortak bir tarihi süreci ve ortak bir kaderi paylaşabilmeleri ile farklı dinler, diller ve kültürl-

erin varlığına birer kanıt olarak insanlık tarihini ve kültürünü zenginleştirmektedirler.

Zeynel Abidin Cami Külliyesi; cami, minare, iki türbe (Zeynel Abidin ve onun kız kardeşi Sitti Zeynep Türbeleri), şadırvan, 

medrese odaları, mezarlık alanı ve yeni abdesthane yapılarından müteşekkildir. Külliye yapı olarak bahçeli, açık bir avlu-

nun içerisinde şekillenmiş olup; genel olarak L plan şemasında kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Cami külliyesinde yer alan türbelerdeki Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sitti Zeynep, Hz. Muhammed’in 13. kuşaktan 

torunları olup tüm İslam aleminde kutsal sayılmaktadırlar. Türbe üzerindeki kitabeye göre cami 12. yüzyılda yapılmıştır.

MOR YAKUP KİLİSESİ

Mor Yakup Kilisesi; Zeynel Abidin Caminin sadece 100 

metre doğusunda yer almaktadır. Yukarı Mezopotamya 

bölgesindeki en eski kiliselerden biri olarak bilinen bu 

kilise, MS 309 yılında Nusaybin piskoposluğuna getir-

ilen Mor Yakup tarafından 313 yılında inşa ettirilmeye 

başlanmıştır. Bazı yazıtlardan ve metinlerden; kilisenin 

burada bulunan Nusaybin Katedraline ait vaftizhane 

binası olarak inşa edildiği, ancak sonraki dönemlerde kat-

edralin ve diğer yapıların yıkılmasıyla birlikte Mor Yakup 

Kilisesine dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

Mor Yakup Kilisesi İle Zeynel Abidin Caminin birbirleriyle 

olan ilişkisi sadece yakın konumlanmalarından ibaret 

olmayıp ortak bir geçmişi yansıtmaktadırlar.
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AKREDİTASYON EĞİTİMİ

AKREDİTASYON ÇALIŞMASI

DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRÜNÜN 
ODAMIZA ZİYARET

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon 
İzleme Komitesi Üyesi Ferzan Dilmen Odamızı ziyaret 
ederek Genel sekreter Abdulkadir Güneş ve Akreditasy-
on sorumlusu İlhan Özmen ile görüşerek Akreditasyon 
hakkında fikir alışverişinde bulunulduk.05.01.2016

04.01.2016 tarihinde ilk mesai gününde 
Danışmanlarımız Muzaffer Kıraç, Zafer Özoğul ve Ticar-
et Borsası Genel sekreter yardımcısı katılımıyla Genel 
Sekreter Abdulkadir Güneş ve Akreditasyon sorum-
lusu İlhan Özmen ile birlikte Akreditasyon çalışmaları 
hakkında fikir alışverişinde bulunulduk.04.01.2016 

Nusaybin’de Denizbank şube müdürlüğü’ne atanan 
Sn.Figen Aydeniz odamızı ziyaret ettiler.06.01.2016



DANIŞMANIMIZLA 
AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI

KİMYA MÜHENDİSİ MEHMET 
BESLEME’NİN ODAMIZA ZİYARETİ

DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRÜNÜN 
ODAMIZA ZİYARET

14.01.2016 Tarihinde Odamızı ziyaret eden Kimya 
mühendisi Mehmet Besleme Odamızı ziyaret ederek 
Genel Sekreter Abdulkadir Güneş, Akreditasyon so-
rumlusu İlhan Özmen,Muhasebe Müdürü İhsan Öz 
ve Danışmanımız Zafer Özoğul ile birlikte Akredita-
syon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulu-
nuldu.14.01.2016

08.01.2016 tarihinde Danışmanımız Zafer Özoğul, Genel 
Sekreter Abdulkadir Güneş, Akreditasyon sorumlusu 
İlhan Özmen ve Muhasebe Müdürü İhsan Öz ile birlikte 
Odamızın hizmet binasında Akreditasyon çalışması 
yapıldı.08.01.2016

Nusaybin’de Denizbank şube müdürlüğü’ne atanan 
Sn.Figen Aydeniz odamızı ziyaret ettiler.06.01.2016
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MARDİN İLİ ODA VE BORDA MÜŞTEREK TOPLANTISININ 
5.NCİSİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları; V.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Nusaybin Ticaret 
Borsası’nın ev sahipliğinde Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF Binasında gerçekleştirdi.
20 Ocak 2016’da yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan (KTB: Kızıltepe Ticaret Borsası, KTSO: 
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, NTB: Nusaybin Ticaret 
Borsası, NTSO: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) şu isimler katıldı:

1. KTB Meclis Başkanı Nezir Yıldız, KTB Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, KTB Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Sert,
2. KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, KTSO Genel Sekreteri Ahmet Aslan, KTSO
Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın,
3. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak,
4. NTB Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Dal,
5. NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, NTSO Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş,
6. TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İktisat Bölü-
mü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Behzat Ekinci.



Toplantıda şu hususlar müzakere edildi: TOBB sinerji toplantılarının ertelenmesi meselesi, MAÜ 
öğrencileri staj programının değerlendirilmesi, MAÜ’de ağaç dikim kampanyasına dair durum te-
spiti, Mardin ili istatistiklerinin revizyonu, Kurumsal ziyaretlere ilişkin planlama, DİKA proje teklif-
lerinin değerlendirilmesi, Mardin müşterek ödül merasimine ilişkin organizasyon, Mardin Tanıtım 
Günlerine fiilî katılım, Akademik Danışmanlık dönem faaliyetleri ve aksiyon planı.
Söz konusu müzakere hususlarından bazılarına ilişkin şu kararlar alındı: 

• Öğrencilere sağlanan staj imkânları sürdürülecektir.
Üniversite-Sanayi/Hizmet işbirliğinin bir versiyonu olarak Mardin Artuklu Üniversitesi
öğrencilerine Odalarda/Borsalarda 2015 yılında sağlanan staj programlarına 2016’da da devam
edilecektir. Bu çerçevede, programa dahil edilecek öğrencilerin sayısı artırılarak, bunların mezun
olmadan piyasaya dair bilgilerini-tecrübelerini artırmalarına katkıda bulunulacaktır.
• Ağaç dikim kampanyası düzenlenecektir.
Odalar/Borsalar, 2016 Mart-Nisan döneminde MAÜ Kampüsünde tespit edilen sahada ağaç
dikim kampanyası düzenleyecektir. Rektörlükle imzalanan protokol çerçevesinde gerekli fin-
ansal kaynak temin edilmiş olup söz konusu dönemde ilgili süreçler takip edilerek ağaç dikimi
gerçekleştirilecektir.
• Mardin ili istatistikleri revize edilecektir.
Odalar/Borsalar, Mardin’e ilişkin özel bazı istatistiklere ve bilgilere ihtiyaç duyanlara yönelik
olarak 2015’te hazırlayıp web sitelerinde yayınladığı dosyaları güncelleyecektir. Bu dosyada;
Odaların/Borsaların üyelerine ilişkin detaylı bilgiler, kapasite kullanım oranları, OSB firma bilgile-
ri, banka şube/sigorta acente bilgileri, Mardin ürün bilgileri vs. yer almaktadır.
• Kamu/özel ve karma nitelikli kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilecektir.
Belli bir program dahilinde kamu/özel ve karma nitelikli kuruluşlara ziyaretlerde bulunulacaktır.
Bu çerçevede, Belediye, DİKA ve TKDK gibi kurumlarla irtibat sağlanacaktır.
• Kalkınma Ajansı ile işbirliklerine devam edilecektir.
Dicle Kalkınma Ajansı ile uygulanan projelere devam edilecek, yeni projeler hususunda işbirliği
imkânları araştırılacaktır. Halihazırda Dicle Bölgesi’nde Borsaların da dahil olduğu “Lisanslı De-
poculuk” projesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Yeni dönemde “Coğrafî İşaretlere” ilişkin
bir projeye dahil olması planlanmaktadır.

İyi dileklerle tamamlanan programda, VI.Müşterek Toplantının Nisan ayında Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. 20.01.2016
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ODAMIZ ÖNCÜLÜĞÜNDE DIŞ 
TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

AKREDİTASYON DENETİMİMİZ 
BAŞARI İLE SONUÇLANDI
23.01.2016 Tarihinde Odamızın hizmet binasında 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen,Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ferzan Dilmen,Yönetim 
Kurulu Üyesi Muzaffer Aktoğ,Genel Sekreter Ab-
dulkadir Güneş,Akreditasyon Sorumlusu İlhan 
Özmen,Muhasebe Müdürü İhsan Öz Meclis Üyeleri 
ve Meslek Komite Üyelerinden çok sayıda katılım 
sağladılar.Tarafsız ve güvenilir bir firma olan Türk 
Loydu ve bu firmanın deneyimli denetçisi olan Sn:Oğuz 
Aksu’ nun denetiminde toplantı bir gün sürdü denetim 
sonrasında hazırlamış olduğumuz rapor halindeki 
dosyaları dikkatlice incelenmiş olup 5 Yıldızlı hizmet 
sunan Oda ve Borsalardaki yerimizi aldık.Siz değerli 
üyelerimize Politakamızı daha şeffaf ve daha kaliteli bir 
şekilde hizmetlerimiz devam edilecektir.23.01.2016

21.01.2016 Tarihinde Nusaybin Ticaret Borsası toplantı 
salonunda Nusaybin Tso ve Tb ile ortaklaşa düzenlemiş 
olduğumuz Dış Ticaret Eğitimini Artuklu Üniversites-
inden Dr.Mehmet Behzat Ekinci tarafından üyelerimiz 
bilgilendirildi.21.01.2016
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ADANA ABD KONSOLUSU SN:LİNDA STUART SPECHT 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ
Adana ABD Konsolosu Sn.Linda Stuart  Specht Oda Başkanımız Sn.Mahsum Özmeni makamında ziyaret ederek Nusaybin’in 
ticari ve ekonomi durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldular.27.01.2016

2016 OCAK AYI PERSONEL TOPLANTISI
28.01.2016 tarihinde toplanan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş 
bünyesinde toplantımıştır.20.01.2016 tarihinde yapılan Akreditasyon denetiminden başarışı bir 
şekilde geçerek 5 yıldızlı hizmet sunan Oda ve Borsalardaki yerimizi almış bulunmaktayız. Önümüzdeki 
süreçte daha etkin ve aktif bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirterek Yönetim Kuruluyla 
paylaşılmıştır.28.01.2016
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NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AKREDİTE OLAN 
ODA VE BORSALARDAKİ YERİNİ ALDI
NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI AKREDİTE OLAN ODA VE BORSALARDAKİ YERİNİ ALDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde başlatılan ve devam eden akreditasyon çalışmaları 11.Dönem 
Akreditasyon Sertifika Töreni TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.Tören esnasında Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odamzın çalışmalarını takdirle karşılanıp özel bir plaket Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Tobb başkanı tarafından 
Yönetim Kurulu Başkanımıza ve yönetimine verildi.Toplamda 1000’in üzerinde katılımcının katıldığı törene:

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN, MeclisBaşkanı Müfit Adnan YUMUŞAK, Yönetim Kurulu Üyesi 
Muzaffer AKTOĞ, Meclis Üyesi Metin SOYUBEY Genel sekreter Abdulkadir GÜNEŞ ve Akreditasyon sorumlusu 
İlhan ÖZMEN katıldılar.
M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ‘’ İFTİHAR EDİYORUM’’
11. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sertifika alan oda ve
borsaların sayısının 233’e yükseldiğini ve bununla iftihar ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Bugün 5 yıldızlı olan
oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra’daki, Paris’teki, Berlin’deki oda ve borsalar seviyesine
ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalarımız da minimum aynı
seviyede hizmet veriyorlar. TOBB ailesi içindeki 365 oda ve borsanın 233’ü dünya standartları üstünde hizmet
verdiklerinin en somut belgesidir. ” şeklinde konuştu.
Halim METE ‘’KALİTE YÜKSELDİ’’
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Halim Mete ise akreditasyon sistemi ile
oda ve borsaların hizmet kalitesinin yükseldiğini anlattı. Mete, 365 oda ve borsanın yüzde 61’ini 5 yıldızlı hale get-
irdiklerini ifade ederken, hedefin tüm oda ve borsaları akreditasyon sistemine dahil etmek olduğunun altını çizdi.
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Akreditasyon 
Töreni

6

TOBB, ODA-BORSA 
AKREDİTASYON SİSTEMİ NEDİR?
Oda Sisteminin iş dünyası nezdindeki 
saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan 
hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesi-
nin iyileştirilmesi ve Türk Oda Sisteminin Avrupa 
Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını amaçla-
yan;
Akreditasyon Sistemi, Türk Oda/Borsa Sistemi-
nin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilinci-
nin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş 
dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türleri-
nin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, 
Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın 
sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemi-
ne uyumunun sağlanmasıdır.
Oda/Borsaların üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” 
vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon 
Sistemi; Oda/Borsaların yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası platformlarda markalaşmasında 
öncü rol üstlenmektedir.
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ Mahsum ÖZ-
MEN?
Areditasyona başvurduğumuzdan beri 
yaptığımız çalışmalar neticesinde çok yoğun 
bir tempo ile çalışmalırımız devam etmekteydi 
yapılan denetimlerden sonra Tobb başkanı 
tarafından özel bir plaketle akredite belgemi-
zi almış bulunmaktayız. Başta Tobb başkanı, 
Akreditasyon kurulu,Türk Loydunun başarılı 
denetimcilerine, Yönetim kurulumuza Meclisi-
mize, personellerimize ve emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum.03.02.2016



Zeynel Abidin Cami Külliyesi; cami, minare, iki türbe (Zeynel Abidin ve 
onun kız kardeşi Sitti Zeynep Türbeleri), şadırvan, medrese odaları, 
mezarlık alanı ve yeni abdesthane yapılarından müteşekkildir. Külliye 
yapı olarak bahçeli, açık bir avlunun içerisinde şekillenmiş olup; genel 
olarak L plan şemasında kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Cami külliyesinde yer alan türbelerdeki Zeynel Abidin ve kız kardeşi 
Sitti Zeynep, Hz. Muhammed’in 13. kuşaktan torunları olup tüm İslam 
aleminde kutsal sayılmaktadırlar. Türbe üzerindeki kitabeye göre 
cami 12. yüzyılda yapılmıştır.
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Zeynel Abidin 
Camii
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TÜRK LOYDU ZİYARETİMİZt

Genel Sekreterimiz Abdulkadir Güneş 
Ankarada Türk Loydunu ziyeret ettiler.
Sn.İlker Gür Sn.Mehmet Besleme ve 
diğer uzman ekibiyle kısa bir sohbet 
gerçekleşti.06.02.2016

DOĞU VE GÜNEYDOĞU STK TEMSİLCİLERİ KÖŞTE 

BAŞBAKANLA GÖRÜŞTÜLER

Başbakan Davutoğlu, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. 
Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen katılım sağladılar “Ülkemizin en güzel 
köşeleri olan Doğu ve Güneydoğu’nun içinden, ruhundan gelen irfan sesini, bereket sesini, 
helal rızık sesini sizlerin ağzından dinlemek istiyordum” diyen Davutoğlu, bu toplantıda 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerin davetlerine 
icabet ettikleri için teşekkür etti. Davutoğlu, birlik, beraberlik, kardeşlik temennileri ile; “Allah 
şahit olsun ki hiçbir vatandaşımız etnik yada mezhebi aidiyeti dolayısıyla farklı bir muamel-
eye tabi tutulmayacaktır. Sözünü yineleyerek toplumsal mesajlar verdi.01.02.2016
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AKREDİTE OLAN ODA VE BORSALARDAKİ 
YERİMİZİ ALIP PERSONELLER KENDİ 
ARALARINDA KUTLAMA YAPTI

BELÇİKA ZİYARETİ

MARDİN İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 17-19- Şubat 2016 
tarihinde TOBB hizmet binası açılışı için Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum Özmen katılım 
sağladılar. Olumsuz olan nedenlerden dolayı açılış iptal 
edilmiştir.23.02.2016

03.02.2016 Tarihinde düzenlenen Akreditasyon ser-
tifika töreninde almış olduğumuz Akreditasyon bel-
gemizi Oda personelleri olarak kendi aramızda kutlama 
yapıp bundan sonraki süreçte daha aktif bir şekilde 
çalışacağımızı ve bu süreçte emeği geçen Tobb Akredi-
tasyon kuruluna Türk Loyduna bizi denetleyen bağımsız 
denetçilere teşekkürlerimiz sunuyoruz.17.02.2016

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum Özmen Mardin 
İŞKUR İl müdürü Sn.Mahmet Akın’ı makamında zi-
yaret ederek işsizlik hakkında bilgi alışverişinde bulu-
nuldu.25.02.2016
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GENÇ ÇİFTÇİYE 30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN:MAHSUM ÖZMEN’DEN ÇİTÇİLERE DUYURULUR
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek.
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi 
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda 
yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki 
üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsayacak. Proje bütçesi katma 
değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması 
ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek.Hibe, nüfusu 20 binden az yerleşim alanlarını kapsayacak Proje 
kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak.Yapılacak ödeme-
ler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası 
aracılığıyla ödenecek.Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.
Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek.Genç çiftçi-
ler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.Haksız 
ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata so-
nucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı
tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak. Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin
girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç 
kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi 
amaçlanıyor. Söz konusu destek, 2016 Yılı Eylem Planı‘nın 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek saatleri arasında yer 
alıyordu.03.03.2016
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2016 ŞUIBAT AYI PERSONEL TOPLANTISI

BAŞKANIMIZ ÖZMEN’DEN 8 MART 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
Tüm Dünyada ve Ülkemizde 8 Mart Dünya kadınlar 
gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyor-
um.08.03.2016
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahsum ÖZMEN

26.02.2016 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
Özmen Başkanlığında personel toplantısı gerçekleşti. 
Toplantıda Kalite Yönetim temsilcimiz tarafından 
süreçler ve hedefler hakkında bilgi verildi.26.02.2016
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MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI ARTUKLU 
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE AĞAÇ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Mardin İli ve İlçeleri 
Odaları/Borsaları; müşterek 
toplantılarında aldığı bir 
kararını daha hayata geçir-
erek Ağaç Dikim Kampanyası 
gerçekleştirdi. Mardin Artuklu 
Üniversitesi (MAÜ) merkez 
kampüsünde tahsis edilen bir 
sahada gerçekleştirilen dikim 
faaliyetine başta Oda/Borsa 
yönetimi ve personeli olmak 
üzere; MAÜ yönetimi, Aka-

demik personeli, öğrencileri 
ve MAÜ İİBF Doğayla El Ele 
Topluluğu katıldı.

TOBB tarafından 2014 
yılından itibaren yürüt-
ülen “81 İle 81 Aka-
demik Danışman Projesi” 
kapsamında Mardin’de yer-
el kalkınma faaliyetleri çer-
çevesinde gerçekleştirilen 
müşterek toplantılarda 
Odaların/Borsaların kurum-

sal kapasitelerini artırmaya yönelik kararlar alınmaktadır. İşte bu 
kararlardan biri olarak Mardin İli ve İlçeleri Odaları ve Borsaları, 
“kurumsal sosyal sorumluluk” kapsamında ve Üniversite-İş Âlemi 
işbirliğinin farklı bir versiyonu olarak MAÜ Merkez Kampüsünde 
09 Mart 2016 tarihinde “Daha yeşil bir dünya için…” temalı zeytin 
ağacı dikim kampanyası düzenledi. Katılımcılar şunlardı:
1.MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça,
2.KTB Meclis Başkanı Nezir Yıldız, Genel Sekreteri Abdulkadir
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert,
3.KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri
Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın,
4.MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel
Sekreteri Çetin Sasa,
5.NTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, Meclis
Üyesi Cemal Mertoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Dal,
6.NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri
Abdulkadir Güneş,
7.MAÜ Genel Sekreteri Şahin Arpağ, Genel Sekreter Yardımcıları
Rıfat Saidoğlu ve Muzaffer Paşaoğlu,
8.MAÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Sinem Mungan, Peyzaj Mimarı
Sezer Ünal, Makina Mühendisi Mahmut Topçu,
9.MAÜ İİBF Doğayla El Ele Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şerif Çakar, Başkan Yardımcısı İbrahim Olcan, Üyeler
Şirvan Dara, Yeşim Bül, Fırat Çelebi,

10. TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Aka-
demik Danışmanı ve MAÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Yaklaşık 7 dönümlük bir sahada 121’i Gemlik 84’ü de Mardin türü olmak 
üzere 205 zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildi. Kısa konuşmalarla başlayan 
kampanya, fidanların dikimiyle devam etti ve belge-plaket takdimiyle son 
buldu. MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, konuşmasında bir süre-
dir merkez kampüste yoğun bir ağaçlandırma faaliyetine giriştiklerini ve 
bu çerçevede her türlü kurumsal işbirliğine açık olduklarını belirtti ve bu 
kampanya ile sağladıkları katkıyı çok anlamlı bulduklarını dile getirerek 
Odalara/Borsalara teşekkür etti. Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları 
da bu tür katkıları sağlamaya her zaman hazır olduklarını ifade ettiler.
Kampanyanın yürütücüsü Mardin İli Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, hem 
Üniversite Yönetimine hem Oda/Borsa Yönetimlerine teşekkür ederek 
süregelen işbirliğinin devamını diledi. Yöneltilen bir soru üzerine özellikle 
zeytinin tercih sebebini; bu ağacın Mardin’in hem iklimine hem de toprak 
yapısına elverişli olması ve zor şartlarda da yaşayabilen ve her zaman 
yeşil kalabilen bir bitki olması şeklinde ifade etti. Ekinci, zeytinin ayrıca, 
bölgede ve dünyada özlemi duyulan “barışın” da sembolü olduğuna dik-
kat çekti.
Bu kampanya sayesinde Odalarca/Borsalarca Üniversitenin yeni mer-
kez kampüsünün daha güzel bir görünüme kavuşmasına katkıda 
bulunulmuş oldu. MAÜ İİBF Doğayla El Ele Topluluğu üyesi öğrencilerinin 
ve diğer öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği kampanya her kesim-
den beğeni topladı. Odalar/Borsalar, bu kampanyanın bir ilk olduğunu 
ve bunu Mardin’in ilçelerine kadar yaymayı planladıklarını belirtti. 
Kampanyanın son kısmında Rektör tarafından Oda/Borsa Başkanlarına 
birer teşekkür belgesi takdim edildi. Odalar/Borsalar da yer tahsisatı ve 
kampanya kapsamındaki işbirliği dolayısıyla Rektöre bir plaket takdim 
ettiler.09.03.2016



NUSAYBİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ

.

Tarihi geçmişi

İpek yolu üzerinde Suriye ile sıfır noktasında bulunan Nusaybin, Dicle Nehri ile Fırat Nehri arasındaki havzanın yani 

Mezopotamya’nın kuzey kısmında bulunmaktadır. MÖ 4500 yıllarında Subarular tarafından kurulan şehir, MÖ 3000 yıllarında 

Sümer kralı Lugazakis tarafından “Nırbo” olarak adlandırılmış ve Çağ-Çağ deresinin batısında yeniden inşa edilmiştir. Tarih süres-

ince yukarı Mezopotamya’nın en büyük şehri olarak sürekli yer almıştır.

Kuruluşundan Sümerlerin yıkılışına kadar (MÖ 2850) Sümer imparatorluğuna bağlı kalmıştır. MÖ 2850-2300 yılları arasında 

Akadlar , MÖ 2300-2060 Yılları arasında Akad-Sümer imparatorluğu, MÖ 2060-1800 yılları arasında Babilliler, MÖ 1800-1305 

yılları arasında Mitanililer, MÖ 1305-715 de Asurlular, MÖ 612-330 Yılları arasında Med-Persler, MÖ 330’da Selefkuslar (Se-

levkoslar), MÖ 130-MS 50 yılları arasında Abgar krallığı, sonra da Romalıların hakimiyetine girmiştir. MS 637 yıllarına kadar 

şehir sürekli Romalılar ile Sasaniler arasında el değiştirmiştir. MS 637 yılında İslam orduları hakimiyetine giren Nusaybin, sıra 

ile Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Eyyubiler, Selçuklular, MS 1258’de Hulagu hanın eline geçmiş, daha sonra Karakoyunlular, 

Artukoğulları ve Akkoyunlular, daha sonra da 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir.

Nusaybin’in ilk kurulduğundaki adı bilinmemektedir. Ancak Sümerler döneminde “Nırbo” denilmiştir.

Babilliler şehre Armis veya Nisibis, Huri-Mitaniler Nabila, Kenge, Nas-ü-bina, Asurlular Meppin-Suba, Romalılar Antimosya, Süry-

aniler Nasibina-Sarbo, Sasaniler Ahvaz , Araplar Nasibeyn, Kürtler ise Nisebin, Cumhuriyet döneminde de Nusaybin adını almıştır.

Görülüyor ki 5000 yıldır hep aynı isim kullanılmıştır.

Tarihi süreçte birçok önemli olaya tanıklık eden şehir, en parlak dönemini MÖ 130 yıllarından başlamak kaydı ile MS 637 yılları 

arasında yaşamıştır. Hıristiyanlık dininin yayılması ile şehirde her türlü eğitimi veren bir fakülte kurulmuş ve eldeki tarihi verilere 

göre bulunulmuş? 2000 öğrenci bu üniversitede eğitim görmekteydi. En parlak dönemini ise mor efrem döneminde yaşayan 

okulun bir Yönetmeliğinin olduğu bilinmektedir.

NUSAYBİN’İN NUFUSU

Yıl Toplam Şehir Kır
1965[2] 36.172 7.584 28.588
1970[3] 44.180 14.994 29.186
1975[4] 55.634 23.684 31.950
1980[5] 63.561 30.981 32.580
1985[6] 82.720 45.178 37.542
1990[7] 85.448 49.671 35.777
2000[8] 103.863 74.110 29.753
2007[9] 116.465 88.296 28.169
2008[10] 113.007 84.372 28.635
2009[11] 111.568 83.832 27.736
2010[12] 112.790 85.498 27.292
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2011[13] 113.718 86.395 27.323
2012[14] 115.072 88.047 27.025
2013[15] 115.380 115.380 veri yok
2014[16] 116.068 116.068 veri yok
2015[17] 113.594 113.594 veri yok



Tarih içinde çok sayıda farklı devletin yönetimi altına girmesiyle beraber Nusaybin birçok kültürel ve toplumsal değişikliliğe 

maruz kalmıştır. İslamiyet öncesi/Roma zamanında bu bölgelerde çoğunlukla Süryanilerin kaldığı bilinmektedir.[1] Bununla 

beraber bu coğrafya Kürtlere de ev sahipliği yapıyordu. İslamiyet’in yayılışıyla beraber tüm İslam Aleminde olduğu gibi bu 

coğrafyaya da birçok Müslüman Arap gelmiş, buralara yerleşmiş ve İslamiyet’i anlatmıştır. Bunun etkisiyle beraber Kur’anı 

Kerim’in de Arapça olması, buralarda hızlı bir Arapça öğrenme ve daha sonraları araplaşma olarak sonuç vermiştir.Ancak 

yaşanan göçler ve demografik değişiklikler neticesinde,günümüz itibariyle Nüfusun büyük bir çoğunluğunu Kürtler teşkil etme-

kte olup geri kalan nüfus Araplardan ve Süryanilerden oluşmaktadır.

Kent değişik bir sosyal yapıya sahiptir. Eski yerli nüfusun çoğunluğunu kayıp etmiştir. Sınır kapısı olması, son yıllardaki ma-

halleden kente göçler dolayısıyla kentin sosyal yapısı tamamen değişmiştir. Bu değişiklikler ister istemez beraberinde büyük 

sorunları da getirmektedir.

Şehir başta da belirtildiği gibi E-90 Karayolu üzerindedir. Bu nedenle ulaşım imkanları iyi bir konumdadır. Karayolu haricinde 

şehrin içinden geçen ancak uzun süredir uluslar arası ulaşıma kapalı bir demir yoluna sahiptir. Diyarbakır’a mesafesi 152 km, 

Mardin’e 56 km, Batman’a 139 km, Şanlıurfa’ya 220 km, Gaziantep’e ise 360 km’dir. Zaho’ya uzaklığı 140 km, Kamışlıya ise 1 km 

kadardır. Kent tamamen düz bir alana kurulmuştur. İlçe sınır şehri olması dolayısı ile yerli turist bakımından oldukça şanslıdır. 

Hafta sonları genelde çevre il ve ilçelerden gerek ticaret için gerekse de mesire için çok sayıda yerli turist gelmektedir. Özellikle 

BEYAZ SU olarak tarif edilen Midyat-Nusaybin arasındaki sulak bölge son yıllardaki çalışmalardan sonra muhteşem dinlenme 

alanlarına dönüşmüştür.

Sosyal  yapı  ve kültür
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Ulaşım ve altyapı
İlçe merkezi E-90 karayoluna 1,5 km mesafededir. Çevre yolu iki taraftan E-90'a çıkar. Yurt içindeki en yakın havalimanı 
55 km mesafedeki Mardin Havalimanıdır. Aynı zamanda Kamışlı Havalimanı da şehrin 5 km güneyindedir. İlçeye aynı 
zamanda demiryolu ulaşımı da vardır. Kilis'ten gelen bu hattın son durağı Nusaybin'dir. Güneyde, Kamışlı'yla arasında sınır 
kapısı vardır. (Sınır kapısı transit değildir.) ===Kara-hava ve demir yolları ulaşımı:
Kara
İlçemiz eskiden önemli kervan yolları üzerinde bulunmakta idi . Kuzeyde Samsun limanına kervan yolu ile bağlı idi . 
Tarihte kral yolu “Halk arasında” “İpek Yolu” olarak adlandırılan ve ilçemizden geçen E-90 karayolu Nusaybin'in 
gelişmesine ve önemli bir merkez olmasına büyük katkıda bulunmuştur. Japonya ve Çin'den getirilen ipekler,kervanlarla 
bu yoldan geçirilmiştir. Bu nedenle Nusaybin'in eski çağlarda nüfuz ve önemi büyüktür. Güney demir yolunun hizmete 
girmesiyle bu önem azalmış ve Nusaybin için duraklama dönemi başlamıştır.
Hava
İlçemizde havayolu yapma imkanı daha önce Diyarbakır havayolları ile yapılmakta idi. 2000 yılında Mardin havaalanının 
açılması ile uçak seyahatleri Mardin havaalanından yolcu uçak seferleri ile yapılmaya başlandı. Mardin den haftanın beş 
günü sefer yapılmaktadır.
Demir yolları ulaşımı
TCDD yolları 1892 yılında Osmanlılar zamanında başlatılmış olup, Haydarpaşa-Bağdat demir yolları yapılmış bu proje ile 
Avrupa ve Asya'da Basra'ya kadar devamı sağlanmıştır. Bugüne kadar kapalı olan yol, 2001 yılında açılmıştır. Bugün 
Gaziantep-Nusaybin arasında çalışan bölgesel tren haftanın üç günü çalışmaktadır. Son zamanlarda toplu taşıma ve 
piyasadan daha ucuz ve hesaplı yük taşımaları artmıştır. Nusaybin'e diğer illerden alıcı, seker,demir ile pirinç gibi 
taşımalar yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığı olarak öğrenci, köğretmen, sporcu, muhtar ile sakatlara değişik indirim 
uygulanmaktadır.
İlçemizde Haydarpaşa-Bağdat arasında Toros ekspresi çalışmaktadır. Bu ekspresin bölgemiz için faydası büyüktür. 
Haftada bir gün Bağdat seferi yapılmaktadır.
Berlin-Bağdat demir yolunun büyük bir bölümü sınırı izleyerek Nusaybin den Suriye topraklarına girer ve Irak'a ulaşır. Bu 
demir yolu 1912 yılında tamamlanmıştır.
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Tarihi ve kültürel miras 

Mar Yakub kilisesi ve Nusaybin Okulu 

Nusaybin ve çevresinde ise MS 150 yıllarından sonra Tanrılara adanmış tapınakların üzerine 
kiliseler ve manastırlar inşa edildimeye başlandı. Mar Yakub, MS 3. yüzyılın ortalarında bu 
tarihi bölgede dünyaya gelmiş ve Nusaybin yakınlarında bulunan bir manastırda dünyadan el 
etek çekerek rahiplik hayatına başlamıştır. Nusaybin'den gelen yetkili kişiler Mar Yakub`u 
kendi manastırından alıp Diyarbakır`a götürmüş, MS 309 yılında Meryemana Kilisesi'nde 
toplanan episkopal kongrenin kararıyla Nusaybin episkoposluğuna takdis edilmiş ve terfi 
edilmiştir. Mar Yakub Nusaybin'deki kilisenin küçük olduğunu düşünmüş ve bugün bir kısmı 
mevcut olan Mar Yakub Kilisesi`ni 313 yılında inşa ettirmeye başlamıştır. Kilisenin içinde 
bulunan 3 metre uzunluğundaki taşlar, taş işçiliğini sergileyen kemerlerindeki bezemeler, kutsal 
ayinin icra edildiği bölümlerdeki yarım kubbeler, duvardaki diğer motifler ve yapılar büyülü 
bir görünüm sergilemekte 

Bizans imparatorluk topraklarında Nasturilere karşı girişilen zulüm hareketleri yüzünden, 489 
tarihinde Sasani Hükümdarı Kubad`ın izniyle ve Nusaybin Metropoliti Barsavmo ile Urfa 
Okulu`nun eski rektörü Narsay`ın çabalarıyla Edessa`dan (Urfa'dan) Nusaybin`e nakledildikten 
sonra, burası asırlar boyunca Nasturilerin manevi merkezi oldu. Öğretmen Narsay ve Episkopos 
Barsavmo okula yeni kanunlar ve düzenlemeler getirdi. 496 yılında Nusaybin Episkoposu 
Barsavmo`nun yerine geçen 2. Mar Huşoh bu kanunları daha da genişletmiş ve onun döneminde 
okul yalnız doğuda değil, Roma İmparatorluğu`nda ve Afrika`da bile büyük bir ün kazanmıştır. 
Nusaybin Okulu 7. yüzyıla kadar hizmet vermiştir. Kültür ve medeniyete ışık saçan bu okulların 
çalışmalarından dolayı Nusaybin “İlimlerin beşiği, eğitim kenti ve öğretmenlerin annesi” olarak 
adlandırılmıştır.120 

Zeynel Abidin Camii 

Muhammed`in 13 torunundan biri olan Zeynel Abidin ve onun kız kardeşi Sitti Zeynep`in 
türbelerinin bulunduğu, ilçenin en önemli camisidir. Cami eskiden küçük bir mescitti. 1956 
yılında Kaymakam Mustafa Tütüncü`nün girişimleri ve halkın yardımları ile görkemli minaresi 
yapılmış, sonraki yıllarda eyvan son cemaat yerine eklenmiştir. Daha sonraları da iki katlı ek 
bir bina yapılarak cami ilçenin en önemli ibadethanesi durumuna getirildi. 

Gırnawas 

Yeterli ilginin gösterilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması halinde dünyaya ışık tutacak, 
medeniyetler tarihine yeni bir sayfa ekleyecek olan Gırnawas,Nusaybin`in 4 km kuzeyinde, 
Çağçağ Vadisi`nin Kuzey Mezopotamya ovasına açıldığı noktada, tam vadi ağzında bir 
höyüktür. Çağçağ`ın batısında yer alan höyük 350 m çapında yuvarlak bir alanı kaplamaktadır. 
Şu anda mevcut yüksekliği 25 m`dir. Çevresi sulanabilir tarım arazisi ile kaplıdır. Günümüzde 
basit bir kanal sistemi ile sulanan bu arazide her türlü ağaç ve sebze yetişebilmektedir. 
Arkeolojik önemi nedeniyle Gırnawas, birçok bilim adamı tarafından ziyaret edilmiştir. 
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Yeni Kale (Saçlı Ali) 

Bu kale de Bizans İmparatoru II. Konstantin`in emriyle Dimitriyos`a yaptırılmıştır. Kale 
dağdan inen Midyat-Nusaybin kervan yolu üzerindeki boğazın dar geçidinde, dağın bittiği 
yerde, derin vadide, balık biçimi, tek parça bir kayalık düzlüğünde yapılmıştır. Kale Roma-
Bizans stilindedir. Oturma odaları, su sarnıçları, kuleleri ve burçları vardır. Çevresi 1000 
metreden geniştir; yüksekliği 10 metreyi geçer. 

Selmân-i Pâk (Selmân-i Farisi) Makamı 

İlçedeki makamı çeşitli yerlerden gelen çok sayıda insan tarafından ziyaret edilen Selmân-i 
Pâk`ın, Muhammed`in berberliğini yaptığı söylenir. İsfahanlı Selmân-i Pâk, Mecusi 
(ateşperest) idi. İran`da iken kiliseye gidip Hıristiyan oldu. Daha sonra Anadolu`ya geçip 
kiliselerde hizmet etti. Gençlik yıllarının bir bölümünü Nusaybin`de bir kilise papazının 
yanında geçirdiği söylenmektedir. Daha sonraları Şam`a, oradan da Medine`ye geçti. Rivayete 
göre bir Yahudi`nin elinde köle durumunda bulunduğu sıralarda Muhammed ile karşılaşır ve 
Yahudi`den satın alınarak serbest bırakılır, sonradan da peygamberimizin berberliğini yapmaya 
başlar. Resulullah`ın huzurunda ve sohbetinde kemâle erer; Ömer zamanında yüksek 
makamlara getirilir. 

Merdis-Mariis-Marin Harabeleri (Marinê) 

Nusaybin ilçesinin 15 km kuzeydoğusundadır. Asurilerin Merdis, Komukların Mariis adını 
verdikleri Marin, Mezopotamya`nın en eski ve en büyük şehirlerinden biridir. Değişik 
tarihlerde çokca el değiştirmiştir. Tarihin çok eski bir şehri olan Marin, bugün taş ve toprak 
yığını durumundadır. Harabeler arasında Roma, Bizans ve Süryani Kadim cemaatine ait birçok 
kilise kalıntısı görülmüştür. Şehrin batısında bulunan kale, Marin`in geçmişi hakkında bilgi 
verebilecek niteliktedir. Kuzey yönüne isabet eden kesimde saraylar, kiliseler, kayaların 
üzerinde ve mağara girişindeki çivi ve strangila yazılar, çeşitli kabartma resimleri görülmeye 
değer şaheserlerdir. Şehrin üst mahallesi sayılabilecek mağaraları, mezarlardan oluşmaktadır. 
Akarsuyu olmadığı için her evin bir sarnıcı vardır. Ayrıca alt doğusunda 60x60x60 m 
ölçülerinde kayadan oyma, tavanları kemer biçiminde birbirlerine birer ara duvarla ayrılmış 4 
sarnıcı vardır. Timur Cizre`yi almaya giderken, bura halkının (Timur`a karşı geldiğinden) 
kılıçtan geçirildiği ve böylece Marin`in bir daha şenlenmediği söylenmektedir. 

Merdis-Marin Kalesi (Marinê) 

Nusaybin`in 15 km kuzeydoğusundaki Marin Kalesi, eski Merdis şehrinin üzerindeki yüksek 
kayalıklarda inşa edilmiştir. Çevre genişliği 1500 metredir. 12 kule ve burcu vardır. Güneye 
açılan kapısı eskiden bir demir kapı ile korunuyormuş. Kalenin doğusunda Merdis kralının 
şatosu bulunmaktadır. Şatonun altında kayalara oyulmuş ve derinliği 5, uzunluğu 18, genişliği 
5 metre olan bir mahzen, bunun yanında da suyu eksilmeyen bir sarnıç vardır. Kalenin kimler 
tarafından yapıldığıyla ilgili bir kayıt olmamasına rağmen, inşa tarzından bir Bizans eseri 
olduğu ve tarihte birçok kez onarıldığı anlaşılmaktadır. Kalenin burç ve surları günümüze kadar 
özelliğini muhafaza etmiştir.122 
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Mar Bobi Kilisesi 

Nusaybin`in Günyurdu (Marbobo, Merbabê) mahallesinin kuzeybatısında ve tepenin başında 
bulunmaktadır. Kayalara oyulu kiliseye “Yeraltı Kilisesi” de denilmektedir. 

Mar Evgin Manastırı 

Girmeli (Grêmîra) bucağının 7 km kuzeyindedir. Tûr Abidin Dağı`nın yamacında, ovadan 500 
metre yükseklikte, mağara ve yapılardan oluşmaktadır. Çevrenin en eski tapınaklarındandır. 
Mar Evgin`in Hıristiyan azizlerinden, İncil müjdecilerinden olduğu belgelerde yazılıdır. Yapılış 
tarihi belli olmayan manastır halk arasında “Deyr-Marog” adıyla anılır. 

Mar Abraham Manastırı 

Bagok Dağı`nın doruk noktasındadır. Bu manastır bir tapınaktan çok büyük bir asker kışlasına 
benzemektedir. Yapının çok eski çağlara ait olduğu ilk görüşte hemen anlaşılmaktadır. Çok eski 
olan bu yapının daha sonra Hıristiyanlarca kiliseye çevrildiği tahmin edilmektedir. Mar 
Abraham aziz İbrahim demektir. Aziz İbrahim orta Asya'nın Kaşkar kentinden gelen eski Türk 
boyutlarından gelen bir hıristiyan din adamıydı. 

Haytam Kalesi (Dimitriyus) 

Günyurdu (Marbobo, Merbabê) ile Dibek köyleri arasındadır. Servis yolunun 500 metre 
doğusunda, 1254 rakımlı Bagok Dağı'nın doruk yamacındadır. 351 yılında Bizans İmparatoru 
II. Konstantin`in buyruğu ile yapılmıştır. (Bugünkü mevcut durumu 451 yılında yapılmıştır.)
Kale, kuzeyden ovaya inen bir yolun korunmasını güvenlik altında bulundurmak bakımından
önemli bir yerdedir. Ovadan bakıldığında bir kartal yuvası görünümündedir. Kuzeydoğusunda
Sirvan, güneybatısında Yenikale bulunmaktadır. Kaleler birbirlerini görür durumdadırlar. Tam
dağın doruğunda, kalenin güneybatısında Mar-Abraham Manastırı vardır. Kalenin 10 burcu, 3
gözetleme kulesi, içinde oturma odaları vardır. 2000 metre uzunluğundaki surlarının yüksekliği
bazı yerlerde 10 metreye, burçları 16 metreye, gözetleme kulesi ise 18 metreye yaklaşmaktadır.
Kaleye yalnız güneydeki kapıdan girilebilmektedir. Kale alanında su sarnıçları, odun depoları,
asker odaları bulunmaktadır.

Aznavur Kalesi 

Nusaybin ilçesinin 14 km kuzeydoğusundaki Aznavur Kalesi, geniş bir vadinin üzerindeki bir 
tepenin zirvesindedir. Kale 970'de Hamdan bin Al Hasan, Nasır Al-Davla bin Abdullah bin 
Hamdan tarafından inşa edilmiştir. Doğudan batıya uzunluğu 400 m'dir. Genişliği 30–60 m 
arasında değişmektedir. Kalenin inşa edilmiş olduğu düzlüğün zemini doğuda 800, batıda 300 
m yüksekliktedir. Kale 14 burç, 2 gözetleme kulesi ile tahkim edilmiştir. Güneye açılan tek 
kapısı doruğa, kale meydanına gider. Burada kale beyinin mekânı görülmeye değer bir özellik 
teşkil etmektedir. Güneyde Suriye Ovası`na hâkim olan kulesi hâlâ ayaktadır. 
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Xetabin Harabeleri 

Xetabin (Hatabin) harabeleri Beylik mahallesinin 4 km kuzeyinde ve vadi kenarında yer 
almaktadır. Birçok dönem yerleşim alanı olarak kullanılan bölge, günümüzde genel olarak 
gezici göçerlerce kullanılmaktadır. 

Üzüm Suyu Kanalı 

Girmeli bucağının 1500 m güneydoğusunda, Odabaşı mahallesinin (Gündük-şükro, Gündük-a 
Dêrê) kuzeyinde İpek Yolu`na paralel biçimde doğuya doğru uzanan tarihi bir kanaldır. Marin 
(Eskihisar) şehri yöresindeki dağlık köylerde yetiştirilen üzümün, kayalardan oyularak yapılan 
taş teknelerinde ezilip suyu çıkarıldıktan sonra, bu kanal vasıtasıyla uzaktaki kraliyet başkenti 
Ninova`ya akıtıldığı söyleniyor. 

Tak-ı Zaferin 

İlçe merkezindeki bu tak hudut kapısına giderken sol tarafta, mayınlı sahanın içindedir ve dört 
sütundan oluşmuştur. Bu sütunların Nusaybin Okulu`nun kalıntıları olduğu sanılmaktadır. 

Şirvan Kalesi 

Sasaniler tarafından 451 yılında Bizanslıların saldırılarını önlemek için yapılmıştır. 451 yılında 
Bizanslılarla Sasaniler arasındaki bir savaşta Sasaniler üstün gelirler. Çevre halkını esir alarak 
Sirvan Kalesi`ne götürürler. Komutan hastalanır; esirler arasındaki bir papaz komutanı 
iyileştirir, komutan da onu serbest bırakır. Baraz adlı bu komutan çok zalim bir kişi olduğu için 
çevre halkı isyan eder. Baraz ayaklanmayı çok şidetli bastırır ve ayaklanmacılara yardım eden 
Midyat ve İdil kasabalarını yağmalatır. Kale, Günyurdu mahallesinin kuzeydoğusunda, 
Turgutlu ile Değirmencik köyleri arasındadır. 

Ramanus-Cambus-Kasrı Belek 

Nusaybin ilçesinin kırk kilometre kuzeydoğusundadır. Burada çok eskilere ait olduğu tahmin 
edilen bir şehir harabesi ile bu harabe içinde yükselen veyöre halkı tarafından”Kasrı Belek” 
olarak adlandırılan büyük bir şato kalıntısı bulunmaktadır. 

Ramanus Harabeleri 

Nusaybin`in 40 km doğusunda bulunan antik Kasrı Belek mahallesinde bir harabedir. 
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Rhabdium-Hafemtay Kalesi 

Nusaybin ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın bir tepe üzerinde Romalılar 
tarafından inşa edilmiştir. Tepenin doğusunda bulunan vadiden Nusaybin-Midyat kervan yolu 
geçmekteydi. Romalıların Suriye`den gelecek tehlikeler için ileri karakol işlevi yükledikleri 
Hafemtay Kalesi uzun zaman Araplarla Romalılar arasında çekişme konusu olmuştur. Bu 
nedenle de adı tarihte pek kanlı geçmektedir. Kale gerek Nusaybin Ovası`na ve gerekse kervan 
yolunun geçtiği vadiyle Suriye Ovası`na tamamıyla hâkim bir durumdadır. Güneyden kuzeye 
doğru uzanan kalenin 14 burcu, 2 gözetleme kulesi mevcut olup, uzunluğu 1500 metreyi bulan 
surlarının yüksekliği 10, burçlar ile gözetleme kulesinin yüksekliği 20 metre kadardır. Kaleye 
giriş güneyden tek noktadan yapılır. Kale meydanından su sarnıçları, erzak ambarları, bazı bina 
kalıntıları ile yeraltı mahzenleri görünmektedir. 

Pınarbaşı (Serekani) ve Dirim (Şahban) Harabeleri 

Adı geçen harabeler birbirlerini takip etmekte olup ilçenin 30 km kuzeyinde bulunmaktadırlar. 
Pınarbaşı`nın üst tarafında vadiye hâkim yıkılmış kalesi mevcuttur. Pınarbaşı ile Dirim arasında 
bulunan ve kimler tarafından yapıldığı belli olmayan, duvarları halen sağlam, kesme taşlardan 
yapılmış bir şato günümüzde de dimdik ayaktadır. 1969 yılında yapılan ve köylere su taşıma 
amaçlı kanal kazısında bir küp içerisinde tamamı gümüş ve Büyük İskender`e ait sikkelerin 
bulunması, yerleşim alanının tarihi hakkında önemli bir bilgi vermektedir. Harabelerin bitim 
noktasında vadi ağzında bir höyük ve sağ tarafında bir kısmı kayalara oyulmuş, ancak tamamı 
tahrip edilmiş bir mezarlık alanı bulunmaktadır. Bunların haricinde ilçemizin değişik yerlerinde 
başka höyükler, kaleler ve yerleşim alanları da mevcuttur. En büyük höyüklerden Girmeli ve 
Duruca, şu anda tümüyle yerleşim alanı olmuşlardır. Birçok kale ise (Yandere ile Akarsu 
arasındaki Kavarêh Kalesi gibi) bilimsel bir araştırmayı beklemektedir. Üzülerek belirtelim ki 
birçok tarihi yerimiz ve kalemiz (Akarsu kalesi, Habis -İlkadım- vs) define bulmak uğruna ya 
tamamen ya da kısmen tahrip edilmiştir. 

Mar Yuhana Kilisesi (Deyr-Gazel) 

Mar Evgin Manastırı`nın doğusunda Tûr Abdin Dağı`nın kayalık bir yamacındadır. Bir dizi 
eski yapıdan oluşmaktadır. Halk arasında “Deyr-Gazel” diye bilinmektedir. Mar Evgin 
Manastırı`na 5 km uzaklıktadır. 

Mar Aho Kilisesi 

Günyurdu mahallesinin kuzeyinde, tepe üzerinde bulunan kiliseye Patrik III. Yakub döneminde 
bazı eklemeler yapılmıştır. 

Kışla 

Nusaybin`de, şimdi yıkık bir duvardan başka kalıntısı olmayan kışla, Diyarbakır Valisi Hafız 
Mehmed Paşa tarafından 1837 yılında yaptırılmıştır. Büyük bir alana kurulan kışlanın 300`den 
fazla odası ve giriş kapısında iki büyük aslan heykeli vardı. 1891 yılında 2. Abdülhamid 
zamanında kurulan Hamidiye Süvari Alayları`nın Nusaybin kolu bu kışlada barınmaktaydı. 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında da binlerce askerin kaldığı kışlanın büyük bir bölümü 1970`lere 
kadar ayaktaydı. 
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Kışla Camii 

Eski kışla civarına düşen ve eski yapısından sadece minaresi kalan camiyi Mervani 
hanedanından Behlul Beg b. Elvend Beg`in 1588 tarihinde inşa ettiği, daha sonraları Şaban b. 
Abdullah adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği minarede yazılı kitabede belirtilmiştir. 

Harabbaba (Kuru Köy) 

Nusaybin`in kuzeybatı kesiminde ve ilçeye 34 km uzaklıktadır. Direkt yol olmaması nedeniyle 
Büyük Kardeş mahallesi üzerinden gidilmektedir. Antik kentinhangi dönemde ve kimler 
tarafından kurulduğu, herhangi bir araştırma yapılmadığından dolayı, bilinmemektedir. Ancak, 
bulunan sikkeler Selefkus, Roma, Sasani, Bizans ve İslam dönemlerine tanıklık ettiğini ortaya 
koymaktadır. Yerleşim alanı çok geniş bir alanı kapsayan yerin mimari bir özelliği henüz ortaya 
çıkarılmamıştır. Kalesi bugünkü yerleşim alanının 500-600 metre güneybatısında olup, kale 
surları ve kule yerleri halen mevcuttur; ancak kuzey ve doğu tarafındaki surlar zamanla 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Güneyden kısmen taşlarla döşeli bir antik yol hâlâ uzanmakta 
ve güney kapısında son bulmaktadır. Kalenin içinde su sarnıçları, mağaralar ve bolca depo 
vardır. Değişik zamanlarda yerleşim alanında çok değerli antik eserler bulunmuş, ancak tümü 
kaçakçıların eline geçmiştir. (1976 yılında bir köylü tarafından tesadüfen bir mağarada bir sıra 
halinde kaya mezarlar bulunduğu; mağaranın tam ortasında ise üstü altın işlemeli bir örtü ile 
kaplı, başucunda işlemeli bir vazo ve değişik antik eşyaların olduğu tek parça ayrı bir mezar 
bulunduğu tüm köylülerce dile getirilmektedir.) Yerleşim alanında zaman zaman toprak altında 
tek parça mozaiklere de rastlandığı bilinen bir gerçektir. Sikkeler dışında heykellerin, cam 
vazoların, değişik mühür ve anforaların çıktığı da biliniyor. 

Bezekê (Erdoğdu) 

Nusaybin ilçesinin kuzeyinde ve 30 km mesafede olan bu yerin hangi dönemden kaldığı 
bilinmiyor. Özelliği, vadi boyunca sağlı sollu mağaralara sahip olmasıdır. 116 mağaraya sahip 
Bezekê`de mağaralar çift sıra, bazen de üç sıra halindedir. Tam tepesinde “Küçük Kale” 
denilen, ancak tamamen tahrip edilmiş olan bir kale, kuzeydoğusunda ise bir tepe üzerinde 
etrafa hâkim ve “Büyük Kale” denilen ikinci bir kale bulunmaktadır. Bu kalenin çevre surları 
kısmen yıkılmış olsa da halen yerleri bellidir. 3 km kuzeyinde “Kentur” harabeleri, bunun da 
5 km kadar kuzeyinde “Der Muskê” denilen ve manastır-kale olarak kullanıldığı tahmin edilen 
bir yer vardır. 
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Barış Parkı

Nusaybin’den Eski Bir Kare
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Zeynel Abidin Camisi

Alman Köprüsü
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Gırnavas 

Marin Harabeleri
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Mitanni Kültür Merkezi

Alman Köprüsü
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31 NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BOR-
SALARI VI.MÜŞTEREK TOPLANTISNI 
GERÇEKLEŞTİRDİ 

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI
VI.MÜŞTEREK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları; VI.Müşterek
Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe Ticaret ve Sanayi
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda
son dönemde bölgede meydana gelen gelişmeler
de ele alındı ve Odaların/Borsaların bu süreçteki
rollerine ilişkin müzakerelerde bulunuldu.
6 Nisan 2016’da yapılan toplantıya Odalardan/
Borsalardan (KTB: Kızıltepe Ticaret Borsası, KTSO:
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO: Mardin Ti-
caret ve Sanayi Odası, NTB: Nusaybin Ticaret Borsası, 
NTSO: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) şu isimler
katıldı:
KTB Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Şahin, KTB Ge-
nel Sekreteri Abdulkadir Şahin, KTB Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Sert,
KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, KTSO
Genel Sekreteri Ahmet Aslan, KTSO Akreditasyon
Sorumlusu Velit Aydın,
MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar
Budak, MTSO Genel Sekreteri Çetin Sasa,

NTB Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdullah Dal,
NTSO Genel Sekreteri Ab-
dulkadir Güneş,
TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve 
İlçeleri Oda/Borsa Akademik 
Danışmanı ve MAÜ İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Mehmet Behzat Ekinci.
Toplantıda müzakere edi-
len hususlar şöyledir: Mar-
din tanıtım günleri, MAÜ 
öğrencilerine staj imkânı, 
Mardin Odaları/Borsaları 
ile ilgili anketler, MAÜ’de 
ağaç dikim kampanyası, 
sosyal sorumluluk projeleri, 
fuar çalışmaları, akademik 
danışmanlık dönem faaliy-
etleri, akademik danışmanlık 
dönem aksiyon planı.
Söz konusu müzakere 

hususlarından bazılarına 
ilişkin şu kararlar alındı:
Öğrencilere 2016 yazında staj 
imkânı sağlanacaktır.
Üniversite-Sanayi/Hizmet 
işbirliğinin bir versiyonu 
olarak Mardin Artuklu Üniver-
sitesi öğrencilerine Odalarda/
Borsalarda 2015 yılında 
sağlanan staj programlarına 
2016’da da devam edilecek 
olup her Oda/Borsa kendi 
fiziksel şartlarını dikkate 
alarak öğrenci kabul ede-
cektir. 2016 yaz dönemi staj 
programları Temmuz-Eylül 
dönemlerinde yürütülecektir.
 Oda/Borsa üye anketler-
inde dile getirilen hususları 
önemle ele alacaktır.
Üyelerle gerçekleştirilen 
anketler sayesinde Odaların/
Borsaların işleyişinde ve ku-
rumsal yapısında karşılaşılan 
aksaklıklar yerinde ve 
zamanında müdahalelerle 
giderilmeye çalışılacaktır. Bu 
tür anketler düzenli biçimde 
yapılmaya devam edilecektir.
Üyelerle etkin iletişim 
kanalları oluşturulacaktır.
Üyelerle daha güçlü ve etkin 
bir iletişim mekanizması 
oluşturabilmek amacıyla 
bazı yeni uygulamalara 
gidilecektir. Bu çerçevede 
mesela yıl başlarında belli 
bir hafta tespit edilecek ve 
bu sürede yapılan iletişim 
bilgileri güncellemesiyle yıl 
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boyunca her türlü bilgi-belge 
ilgi derecesine göre üyelerle 
paylaşılacaktır.
Üyelere Odalara/Borsalara 
dair bilgilendirici seminerler 
düzenlenecektir.
Üyelerin Odalarını/Borsalarını 
sahiplenebilmeleri ve 
kurumsal kapasitelerinden 
daha etkin biçimde faydala-
nabilmeleri için bazı yeni 
uygulamalara gidilecek-
tir. Bunlardan biri mesela 
üyelere Odaların/Borsaların 
fonksiyonları, işleyişi ve faali-
yetleri hakkında bilgilendirici 
seminerler düzenlenmesidir. 
Bu amaçla belli bir program 
dahilinde gruplar halinde 
olmak üzere tüm üyelere 
yönelik bu tür toplantılar 
düzenlenerek kurum-üye 

arası bağlar güçlendirilmeye 
çalışılacaktır.
Üyelerin ticarî kapasitesi 
artırılmaya çalışılacaktır.
Üyelerin iktisadî ve siyasî 
konjonktür dolayısıyla 
içinde bulunduğu birtakım 
açmazların aşılabilmesi 
için ticarî hareketliliği 
artırma amaçlı faaliyetler 
artırılacaktır. Bu kapsamda 
mesela yurt dışı iş gezile-
rinin sayısı artırılmaya 
çalışılacaktır.
Bölgesel fuarların düzenlen-
mesine devam edilecektir.
Hem Mardin’in hem de 
bölgenin ticarî yoğunluğunu 
daha üst seviyelere 
taşıyabilmek maksadıyla 
çeşitli sektörel fuarlar 
düzenlenmekte olup bunlara 

2016’da da devam edilecektir. Bu kapsamda, Nisan 
sonunda “Tarım ve Gıda Fuarı”na, Mayıs başında ise 
“Yapı Grubu ve İnşaat Fuarı”na Odalarca/Borsalarca 
fiili destek sağlanacaktır.
İyi dileklerle tamamlanan programda, VII.
Müşterek Toplantının Temmuz ayında Mardin Ti-
caret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması 
kararlaştırıldı.06.04.2016
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3.MAGRROTEX 2016 Mezopotamya Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreni Mova
Park Fuar alanında gerçekleşti 4 gün açık olan fuarın açılışına Mardin Büyük Şehir Eş Başkanı Ahmet Türk, Mardin 
vali yardımcısı Bahattin Çelik Irak federal Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanı Abdulstar Majid Mardin ili ve İlçeleri STK 
başkanları ve Odamızı temsilen genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladılar.06.05.2016

3.MAGROTEX FUARI
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72. Genel Kurul
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 72. Genel Kurul 10-11 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşti.
Genel Kurula Odamızdan Meclis Başkanı Müfit Adnan YUMUŞAK, Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN, Meclis Üyesi Metin 
SOYUBEY, Genel Sekreter Abdulkadir GÜNEŞ katılım sağlanmıştır.
10 Mayıs 2016 günü Anıtkabir ziyareti gerçekleşmiş, akabinde TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde  Sayın 
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 10, 20 ve 30 yılını doldurmuş 
delegelere Hizmet Şeref Belgesi verilmiştir.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı reform ve istikrar 
adımlarıyla, özel sektör olarak atılımlar yaptıklarını ve birçok sektörde küresel başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin coğrafyanın en güçlü, en gelişmiş ekonomisi haline geldiğini vurgulayarak, “Sadece geçen sene, 
özel sektör olarak 760 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 205 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. Küresel durgunluğa 
rağmen 145 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2008 küresel krizinden sonra, yani son 7 yılda, yanı başımızdaki Avrupa 
Birliği ülkeleri tek bir ilave istihdam üretemedi. Tam tersine 4 milyondan fazla çalışan da mevcut işlerini kaybetti” ifadelerini 
kullandı. Hisarcıklıoğlu, “Sizin desteğinizle, inşallah yılda 1,5 milyon 
istihdam hedefini de yakalarız, Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık bir eko-
nomi de yaparız, ihracatı 500 milyar dolara da çıkarırız. Türkiye’yi 
dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri de yaparız” diye konuştu.
Türkiye’nin ise söz konusu dönemde 6 milyon vatandaşına ilave 
istihdam sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, özel sektör eli-
yle sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadıklarını, ahilik ve lonca 
geleneğini yaşattıklarını da belirtti.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak memlekette huzur ve istikrardan 
yana olduklarını dile getirerek, yeni başarı hikayelerinin yakalanması 
için önlerindeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade etti. 
Rekabet ortamının sağlanabilmesi adına yargı, işgücü piyasası, eğitim, vergi ve kamu yönetimi konularında reform yapılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, gelecek dönemde bu konulara öncelik verilmesini beklediklerini söyledi.
İş dünyasının finansmana erişim noktasında “dertli” olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. 
Bankalar artık daha vicdanlı ve sorumlu davransın. Bankalar hep bana hep bana anlayışını bıraksın.” diye konuştu.
- “Yeni anayasamızı hep birlikte hayata geçirelim”
Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa ihtiyacını ilk kez kendilerinin dile getirdiğini anımsatarak, bu konuda 7 bin kişinin katılımıyla
çeşitli toplantılar yaptıklarını kaydetti.
Evrensel standartlarda, AB normlarına uygun, demokratik bir anayasanın gerekli olduğunun toplumun her kesimince kabul
edildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “(Vatandaşlar)
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkacak yeni
anayasayı sahiplenmeye de hazırlar. O halde
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızı
koruyan, ülkemize, insanımıza, medeniyetimize
yakışan, yeni anayasamızı hep birlikte hayata
geçirelim.” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, terör nedeniyle zarar gören
girişimcilerin desteklenmesi gerektiğine de dik-
kati çekerek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da
dükkânını açamayan, açsa da siftah yapama-
yan esnafımız, tüccarımız, KOBİ’lerimiz var. Bu
insanların çeki, senedi, kredi borcu, vergi ödeme-
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasıında hizmet kalitesini artırmak amacıyla MB Eğitim ve Danışmanlık Firması 
Mehmet BESLEME tarafından  çalışanlarına 5 gün boyunca verilen eğitime Odamız personellerinden Genel Sekreter Abdulka-
dir GÜNEŞ ve AKR sorumlusu İlhan ÖZMEN katılım sağladılar.17.05.2016
-İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
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1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Mardin Halk Sağlığı tarafından 26.05. 2016 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. Odamızdan bu eğitime Odamızı temsilen Genel Sekreteri Abdulkadir GÜNEŞ katılmıştır.
Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, 26.05.2016 tarihinde Sayın Vali Yardımcımız Tolga Kamil ERSÖZ 
başkanlığında, Halk Sağlığı Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ’ un katılımlarıyla Mardin Valiliği Nişli Toplantı Sa-
lonunda kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sanayiciler ve özel sektör temsilcileriyle 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, işverenlerin yükümlülükleri, işin yürütülmesi ve uygulamada işbirliği sağlanması konularında 
bilgilendirme eğitimi yapılmış, görüş ve öneriler alınmıştır.
Ayrıca Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Artuklu Toplum Sağlığı Merkezinde kurulan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi’nin çalışmaları, projeleri, kamu kurum/kuruluşları ve özel sektöre hizmet verme olanakları hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır.
6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda Ülkemiz ilk kez müstakil bir kanuna 
sahip oldu. Bu kanun ile birlikte eski geleneksel yaklaşım olan “reaktif” yaklaşım yerine, çağdaş güvenlik yaklaşımı 
olan “proaktif” yaklaşıma geçilmiş oldu. Yani kazalar olduktan sonra önlem alma yerine, kazalar olmadan önce ön-
lem almayı hedefleyen bir yaklaşım benimsenmiş oldu.
İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları 
sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun 
gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, zi-
yaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları 
inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası 
olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini 
sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler 
her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatis-
tiklerinde Avrupa‘da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 
50‘sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48‘inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, yüzde 
2‘sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını 
ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlike-
li ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde 
çalışmalıdır.26.05.2016
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Bulten

DİKA COĞRAFİ İŞARETLER 
PROJESİ TOPLANTISINDA

4

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği sorumluluk böl-
gesinde Coğrafi İşaretler Projesini hayata geçiriyor. Yay 
Grand otelde yapılan projenin tanıtım toplantısına, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Şahin, DİKA Genel Sekreteri 
Yılmaz Altundağ, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illeri ile 
komşu Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden Ticaret Borsaları, 
Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, GAP İdaresinden yetkililer, 
Üniversitelerden akademisyenler Nusaybin Ticaret ve Sa-
nayi Odamızı temsilen Genel Sekreter  Abdulkadir Güneş ve 
konuyla ilgili sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Mardin bölgesinden alınacak coğrafi işaretler ile sahip 
olduğumuz yöresel ürünlerin hem marka değeri artacak 
hem de uluslararası alanda bilinirliği artacaktır. Mardin 
Kirazı, Nusaybin’in tüysüz şeftali, Kızıltepe Kırmızı Kabuklu 
Mercimeği, Ömerli Mezruna Üzümü, Derik Hırhali Zeytini, 
Yeşilli Kirazı coğrafi işaretini almak istediğimiz başlıca ürün-
lerimizdir.    
Proje hakkında bilgi veren Dicle Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Yılmaz Altındağ, çok konuşmak yerine toplantıya 
katılan çalıştay üyelerini dinlemeyi tercih edeceklerini söy-
ledi. Altındağ “Kamunun yaptığı değil, yapamadığı projeleri 
hayata geçiriyoruz. Fırsatları yaratmak elimizdedir. Merkezi 
hükümet bölgeye “Ben güvenliğinde sağlarım, yatırım da 
yaparım “ mesajıdır. Bölgemizde değerlendirilmesi duru-
munda müthiş bir potansiyel var. Her ilin sembolü olabilecek 
ürünleri tespit edip bunları markalaştırmayı amaçlıyoruz. Siirt 
bu konuda şanslı. Bugün Pervari Balı ABD başta olmak üze-
re bir çok Avrupa ülkesinde marka haline geldi. Siirt fıstığı 
Markalaştı, battaniyesi öyle. Şırnak´ta marka olma yolunda 
ürünler var. Mardin turizme dayalı ürünlere sahip. Önce 
ürünleri tanıtıp markalaştırmayı sonra da çiftçiyi, işletmeciyi 
kalkındırmayı hedefliyoruz.” Dedi.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, coğrafi işaret adayı 
olabilecek özgün tarımsal ve gıda ürünlerinin belirlenmesi, 
bu ürünlere  coğrafi işaret alınması için gerekli teknik ve 
idari çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 
yürütüleceğini sözlerine ekledi.
Katılımcılar gün boyu konu ile ilgili gruplar halinde 
çalışmalarını sürdürdü.
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GAP MARDİN SULAMA 
KANALI TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ.

GAP Projesinin Mardin ayağını oluşturan Mardin depolaması ve cazibe sulaması çalışmalarının 
hızlandırılması ile yaşanan sorun ve çözüm önerilerin masaya yatırıldığı Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Şahin’in katıldığı toplantıya, Mardin AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez, ,Devlet Su 
İşleri DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Acu, GAP İdaresi Başkanlığı yetkilileri, DSİ Diyarbakır 10.bölge Mü-
dürü Murat Dağdeviren,  Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Tarım il Müdürü Ali Elçin, Mardin Ziraat 
Odası Başkanı Malik Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası Mardin Şube Başkanı Vedat Durak,  Kızıltepe Ziraat 
Odası Bedirhan Dinler, Derik Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli, Nusaybin Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Abdulkadir Güneş, Mazıdağı Ziraat Odası Başkanı Fevzi Şan ve birçok yetkili katıldı.
Toplantıda konuşan Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Acu, “Hedefimiz bu yıl 4 bin 300 dekar 
araziyi sulamaya hazır hale getirmektir.” dedi. Vatandaşların sulama için açılan kuyulardan kurtulacağını 
kaydeden Acu, şunları kaydetti:Acu, “2015 yılında 2 bin dekar sulamaya hazır hale getirmişiz. Bu yılın hedefi 
4 bin 300 dekar araziyi sulamaya hazır hale getirmektir.  Bu alanlara su verilmesi için hepimiz bu işin üzerine 
olacağız. Ne kadar su ile toprağı buluşturursak vatandaş ilerde önünü o kadar açar.  Devlet burada yıllardır 
bir şeyler yapıyor. Vatandaşlar bir şeyler görmek istiyor. Bunu biz göstereceğiz. Bizleri mutlu eden şeyler 
bunlardır” dedi.
AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “GAP Projesinin Mardin ayağını oluşturan Mardin 
Depolaması ve cazibe sulaması projesinde karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin masaya yatırılması için 
bir toplantı düzenlediklerini, Bölgemiz insanı açısından hayati önem arz eden bu projenin ivedilikle tamam-
lanarak, bereketli Mardin ovasını Fırat‘ın suyu ile buluşacağı günler halkımızın ve çiftçimizin özlemi olduğu 
hepinizin malumudur. Bu önemli proje bölge halkımızın tümü için ehemmiyet arz etmekle birlikte, bölge çiftçi-
miz ve esnafımız açısından ayrı bir hususiyet taşımaktadır. Milletvekili olarak bu projenin bir an önce hayata 
geçmesini sağlamak adına gece gündüz demeden gayret göstereceğiz ve bu çalışmaların hızla ilerlemesi için 
her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.
Toplantıda konuşmaların ardından DSİ bölge müdürleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek katılımcıları 
bilgilendirdi.
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Mardin Valisi, Nusaybin’deki STK’larla bir araya 

geldi

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Nusaybin Kaymakamı Murat Sarı ile 
beraber ilçedeki STK, STÖ ve Muhtarlarla bir araya geldi.

Nusaybin’de yasağın kaldırılması sonrası yapılacak çalışmaların değerlendirildiği 
toplantıda Vali Yaman ve Kaymakam Sarı, ilçedeki STK ve 
STÖ’leri dinledi.
Toplantıya katılan STK, STÖ ve Muhtarların Vali Yaman, Kaymak-
am Sarı ve yetkililere,
“İlçemizde Meydana gelen olaylar sonucunda huzur ve 
istikrarın sağlanması ve yaraların sarılması konusunda yapılacak 
çalışmalar;
En çok zarar gören 6 Mahallede yaşayan insanların dönüşü ve 
barınma sorunları.
Nusaybin deki yaklaşık 2500 Esnafın durumu zarar ve ziyanlarının 
tanzimi.
Tel örgülerle çevrilmiş olan altı mahallede özellikle kenar bölgelerinde sağlam kalan ve 
zarar görmemiş binaların halka açılması,
Meydana gelen olaylarda zarar gören insanların zararlarının karşılanması,
Halkın zararlarının karşılanması konusunda hızlı hareket edilmesi ve yerel komisyonların 
kurulması,” gibi konular ilettikleri öğrenildi. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen 
Genel Sekreter Abdulkadir Güneş toplantıya katılmıştır.

-VALİ YAMAN: “HİÇ BİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR”
Mardin Valisi Yaman’ın Nusaybin’de meydana gelen olaylar neticesinde halkın mağduriyetlerinin giderilmesi ko-

nusunda devletin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceği, her konuda vatandaşın yanında yer alınacağı, 

gerekirse vatandaşın sırtımızda taşınacağı ancak kanunsuz girişimlere de müsamaha gösterilmeyeceğini ifade ettiği 

öğrenildi.

STK’lara hitabında “Umarım hepimiz geçmişten ders çıkarıp hep beraber geleceğe umutla bakıp çok çalışıp 

Nusaybin’i o eski huzurlu günlere kavuşturacağız” ifadelerini kullandığı bildirilen Vali Yaman’ın “Şehircilik 

Bakanlığının göndermiş olduğu hasar tespit komisyonları iki mahalledeki çalışmalarını bitirmiştir.  Diğer dört 

mahalledeki güvenlik çalışmalarının bitmesinden hemen sonra hızlı bir şekilde o mahallelerin hasar tespiti 

yapılacaktır. Evleri zarar gören ve evlerine dönemeyecek vatandaşlara maddi kira desteği Artuklu, Midyat, Kızıltepe 

ve Nusaybin’de düzenli ödenecektir. Bu mağdur ailelerin devletten hasarlarını alana kadar bu destek sürecektir.

Nusaybin esnafının biran önce işine dönmesi için öncelik esnafa verilecek hızlı bir şekilde zarar ziyan tespit 

komisyonları görevlendirilecektir. Esnafın her türlü zararı ziyanı devletçe karşılanacaktır ve esnafımız hiçbir şekilde 

mağdur edilmeyecektir.” 

Vali Yaman ve Kaymakam Sarı’ya yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda tel örgü içinde sağlam kalan bölgelerde 

bulunan konutlar ve iş yerlerinin alt yapı ve elektrik arızalarının giderilmesi akabinde bu konutların, iş yerlerinin 

halka açılacağı, tel örgünün bu sağlam yerlerin dışına çekileceği ifade edildiği belirtildi.

Bilgi kirliğinin önüne geçmek için Kaymakamlık bünyesinde bir koordinasyon kurulması talebine de Vali ve 

Kaymakamın olumlu baktığı bildirildi.



15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, kardeşliğimize karşı gerçekleştirmek istenen hain saldırıya karşı Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Tica-
ret ve Sanayi Odası ve Nusaybin Ticaret Borsası ile birlikte 19.07.2016 Salı günü saat 11.00’da Mardin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın
toplantısı düzenlenmiştir.
Yapılan basın açıklaması şöyle;
DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ

Değerli Basın mensupları;

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız.
Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz.
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip 
çıkmıştır.
Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece Birliğimiz ve Oda-Borsa Camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.
Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.
Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk 
duymalıdır.
Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük 
takdiri hak etmektedir.
 Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi partilerimiz, cunta heveslileri karşısındaki dik 
duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.
Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen. Böylece Gazi unvanını bir kez daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.
Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu 
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.
Ama en çok, darbecilerin silahları karşından kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz.
Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.
Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Değerli Basın Mensupları,
Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk.
Bu şerden, hem demokrasimizi hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık.
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.
Çünkü bizi biz yapan, ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur.
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz.
İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz.
Geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz.
Özel sektör olarak, Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.’’ Sözünü hep aklımızda tutarak; Ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp güvenelim.
Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir 
defa daha vurguluyoruz.
Devletimiz ve Ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
Allah Ülkemize ve Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmazsın.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
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ŞÜKRÜ AKBALIN KALEMİNDEN
Bir Nusaybin sever olarak 2007 yılında dönemin Başbakanı ve Şuanki Sayın Cumhurbaşkanım Almanya’nın Köln Şehrinde arena 

salonunda yaptığı konuşmada Türkiye İş Adamlarına gelin ülkenizde yatırım yapın diye hitap etti.Bende bu konuşmasından 

esenlenerek TÜRKİYE ve memleketime geldim. Akbal Tekstil ve Akbal İnşaat yanı sıra 300 dönüm meyve bahçesi nektarin , 

şeftali , armut , nar ve elma tamamını kendi imkanlarımla ekmiş bulunmaktayım. Bu yıl içerisinde ürün almayı bekliyoruz. Akbal 

tekstil atölyemde 130 Akbal İnşaatta ise 25 meyve bahçesinde 10 işçi çalıştırmaktayım. Buraya acilen bir soğuk hava depo-

suna ihtiyacım var Projem hazır imar izni almış devletten destek bekliyorum . Benden desteğini esirgemeyen ve her konuda 

yardımcı olan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimi iletiyorum . Çağrım şudur gelin Nusaybin’imizi daha gün-

lere taşıyıp ve birlikte kalkındıralım Bu arada TUSİAD ve TÜRKOMFED ortak girişimi olan BORGİP bölgelere arası ortak girişim 

projesinde ilkler arasında seçilmiş bulunmaktayım. Başarılarımın bir sebebi de Ülkeme olan inancım ve memleketimi seven 

sevgimdendir. Cazibe merkezine 2  proje sunmuş bulunmaktayım. Kabul edilirse ki kabul edileceğinin inancını taşımaktayım. 

En az Yüz Kişiye daha istihdam yaratılacaktır.

Sayıgılarımla 

AKBAL TEKSTİL Yönetim Kurulu Başkanı

           Şükrü AKBAL
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TOBB TARAFINDAN ODAMIZA 
GÖNDERİLEN 2016 GIDA YARDIMI 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Mardin Valisi, Nusaybin’deki STK’larla bir araya geldi

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayında 670 aileye 
gıda paketi dağıtımı yapıldı. Her yıl Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin önderliğinde ve desteklerinde gerçekleştirilen 
Ramazan yardımı kapsamında, Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak 670 ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıldı. Oda 
Yönetimi Meclis ve Genel Sekreter tarafından yardım pa-
ketleri hazırlanıp kolilere konularak daha sonra Meclis ve 
personeller tarafından yardıma muhtaç olan aileler belirle-
nerek dağıtımı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
Özmen Her şeyden önce tüm yurt genelinde bu işe vesile 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Sn.M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi iletiyorum. Ülke genelinde 
gerçekleştirilen en büyük yardımı hareketinde, Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer bulmasını sağladık. Böylece 
şehrimizde yardıma muhtaç olan ailelere Oda olarak öncülük 
yapmış bulunmaktayız.01.07.2016

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Nusaybin Kaymakamı Murat Sarı ile beraber ilçedeki STK, 
STÖ ve Muhtarlarla bir araya geldi.
Nusaybin’de yasağın kaldırılması sonrası yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda 
Vali Yaman ve Kaymakam Sarı, ilçedeki STK ve STÖ’leri dinledi.
Toplantıya katılan STK, STÖ ve Muhtarların Vali 
Yaman, Kaymakam Sarı ve yetkililere,
“İlçemizde Meydana gelen olaylar sonucunda huzur 
ve istikrarın sağlanması ve yaraların sarılması konu-
sunda yapılacak çalışmalar;
En çok zarar gören 6 Mahallede yaşayan insanların 
dönüşü ve barınma sorunları.
Nusaybin deki yaklaşık 2500 Esnafın durumu zarar ve 
ziyanlarının tanzimi.
Tel örgülerle çevrilmiş olan altı mahallede özellikle 
kenar bölgelerinde sağlam kalan ve zarar görmemiş 
binaların halka açılması,
Meydana gelen olaylarda zarar gören insanların 
zararlarının karşılanması,
Halkın zararlarının karşılanması konusunda hızlı hareket edilmesi ve yerel komisyonların 
kurulması,” gibi konular ilettikleri öğrenildi. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen 
Genel Sekreter Abdulkadir Güneş toplantıya katılmıştır.



DARBE GİRİŞİMİNİ TANIMIYORUZ

DAREBEYE KARŞI BASIN AÇIKLA-
MASI
15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, kardeşliğimize 
karşı gerçekleştirmek istenen hain saldırıya karşı Mar-
din Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Nusaybin Ticaret Borsası ile birlikte 19.07.2016 
Salı günü saat 11.00’da Mardin Ticaret ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda basın toplantısı düzenlenmiştir.

Halkın iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi ve 
hiçbir darbe girişimini tanımıyoruz!
Darbe asla kabul edilemez. Gün, halkın iradesiyle 
seçilmiş meşru hükümetin ve devletin yanında olma, 
demokrasiye sahip çıkma günüdür. Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak biz de devletimizin ve milletimizin 
yanındayız. Kamuoyuna ve aziz halkımıza duyurulur. 
17.07.2016
 Saygılarımızla.

Yapılan basın açıklaması şöyle;

DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ
Değerli Basın mensupları;
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız.
Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, bu ortak 
açıklamayı aynı anda yapıyoruz.
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı 
önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır.
Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece Birliğimiz ve Oda-Borsa Camiası olarak tepkimizi ilk 
anda ortaya koyduk.
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Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demo-
krasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.
Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokra-
siyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır.
Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin 
gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak etmektedir.
 Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi parti-
lerimiz, cunta heveslileri karşısındaki dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.
Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen. Böylece Gazi unvanını bir kez 
daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz. Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen 
herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu 
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. 

Ama en çok, darbecilerin silahları karşından kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle 
kıvanç duyuyoruz. Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülke-
miz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çete-
nin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.Hayatını kaybeden 
kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Değerli Basın Mensupları,
Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi 
durdurduk.Bu şerden, hem demokrasimizi hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık.
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.
Çünkü bizi biz yapan, ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur.Ülkemizi kaosa sürüklemek is-
teyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz.İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama 
zamanı diyoruz.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimiz-
den, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasi-
mize karşı olanların da karşısına dikileceğiz.Özel sektör olarak, Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük 
bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘‘Hâkimi-
yet Kayıtsız Şartsız Milletindir.’’ Sözünü hep aklımızda tutarak; Ülkemiz için durmadan çalışmaya, 
üretmeye devam edeceğiz.

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki 
birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp güvenelim.
Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi 
ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz.
Devletimiz ve Ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
Allah Ülkemize ve Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmazsın.
Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.19.07.2016
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MARDİN VALİSİ SAYIN MUSTAFA 
YAMAN’I MAKAMINDA ZİYARET 

NUSAYBİN HALK BANKASI 
MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Halk bankası Şube Müdürü Sn. Mehmet 
Salih Azik Odamızı ziyaret ederek 5 aya yakın sokağa 
çıkma yasağından etkilenen üyelerimizin gecikmeye 
giren çekleri hiçbir tanesinin kaşalenmediği,kredi 
taksidi olanların ertelendiğini ve krediye ihtiyacı olan 
bütün üyeleer her türlü desteği vereceğini belirtti. Bu 
davranışından dolayı bizde kendilerine teşekkürlerimizi 
ilettik.05.08.2016

19.07.2016 Tarihinde Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Sn.Mahsum Özmen ve Ticaret Borsası 
Başkanı Sn.Nejdet Aktaş Mardin Valimiz Sn.Mustafa 
Yaman’ı makamında ziyaret ederek Nusaybin sorunları 
hakkında fikir alışverişinde bulundular.19.07.2016

SN.CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ 

İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen,  Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn.M.Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanlarıyla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız 
Sn.Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen istişare 
toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
Özmen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki  istişare 
toplantısının ardından Çankaya Köşkü’nde  Başbakan 
Sn.Binali Yıldırım ile gerçekleştirilen istişare toplantısına 
katıldı. Başkan Mahsum Özmen ve Nusaybin Borsası 
Başkanı Nejdet Aktaş ile birlikte Çankaya Köşkü’nde 
Başbakanımız Sn.Binali Yıldırım’a  Nusaybin’de  evleri 
yıkılan ve hasar gören vatandaşlara ödeme yapılmasını, 
Nusaybin’deki bütün esnaflara vergi affının sağlanması,  
Nusaybin’in elektrik sorununu  ve  oda/borsaya kayıtlı 
üyelere bankaların faizsiz kredi verilmesi sorunlarını 
dosya halinde  teslim etti.04.08.2016
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NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ VE TİCARET BORSASI 
ÇADIRDA YAŞAYAN AİLELERE YARDIM ELİNİ UZATTI

Nusaybin’de imkanları olmadığı için çadır ve çit evlerde yaşayan 13 aileyi Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası 
olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ziyaret ederek Çit ve Çadır evlerde yaşayan ailelerin olduğunu belirterek Vakıf ile 
birlikte harekete geçti.Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte imkanları olmadığı için Bahçebaşı  Mahallesi yakınlarında çit 
ve çadır evlerde yaşayan ailelerin dramını Nusaybin Basını gündeme getirmişti.Haberin yayınlanmasıyla durumdan haberdar olan 
Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel  Sekreteri  Abdulkadir 
Güneş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri aileleri ziyaret etti.
Ziyarette Borsa ve Nusaybin TSO ailelere gıda ve maddi yardımda bulundu.NTSO ve NTB, durumu haber aldıktan sonra çok 
üzüldüğünü ve hemen aileleri ziyaret ettiğini belirtti.Aileleri ziyaret eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü 
Mehmet An’da, ailelerin kendilerine ev bulması halinde SYDV olarak kira ve yardımda bulunacaklarını söyledi.05.08.2016
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15 TEMMUZ DARBESİNİ KINI-
YORUZ 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Nusay-
bin Ticaret Borsası Kızıltepe Ticaret Borsası müşterek 
olarak Demokrasi, Millî İradeye Saygı ve Kardeşlik 
Nöbetine katılan Mardin Hemşerilerimize yemek 
ikramında bulunduk.
Türkiye’nin geleceğine yönelik bu tehdidi bertaraf 
ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralı vatandaşlarımıza 
acil şifalar diliyorum.
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1

2016 YILI TEMMUZ AYI PERSONEL TOPLANTISI
14.Mart.2016 tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı esnaflarımızın fazla mağdur olmaması için
TOBB’nin girişimiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile Mardin Tso hizmet binasında faaliyetlerimize devam
etmekteydik. Bu süre içerisinde esnaflarımız büyük bir kısmı zarar görüp işyerleri yerle bir olmuştur. Üyelerimizi
ziyaret ederek mağduriyelerini dile getirdiler. Bizde bu mağduriyetlerini yönetime sunarak ilgili kurumlarla arz
edeceklerini söylediler. Personel olarakta üyelerimizin daha fazla mağdur olmamaları için elimizden geleni hızlı
bir şekilde hizmet vereceğimizi kararlaştırdık.29.07.2016

NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ
Nusaybin Gümrük Müdürü Sn.Celal 
Çinpolat,Gümrük Mühafaza Müdürü 
Sn.taner Çavuşoğlu ve Gümrük Türizm 
İşletme(GTİ) Müdürü Sn.velat Şahin odamızı 
ziyaret ettiler.28.09.2016
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DİKA’DA AFET VE ACİL 
RİSKLERİN AZALTILMASI 
DİKA ve GAP arasında geliştirilen işbirliği kapsamında şirketlerin insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir 
afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Sağlam KOBİ Eğitimi” yeni Ajans binamızın konferans salonunda 
gerçekleştirildi.  Odamızı temsilen Genel Sekreter Abdulkadir GÜNEŞ katıldı. Mardin’de yapılan eğitim Genel Sekreteri Sn. Yılmaz 
Altındağ‘ın açılış konuşması ile başladı. Eğitime Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odaları, Kızıltepe ve Nusaybin Ti-
caret Borsaları, Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) temsilcileri katıldı.
UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, UPS Türkiye işbirliği 
ve yerel paydaşların desteği ile “Sağlam KOBİ” projesi Türkiye’de hayata geçirilmiş olup ilk pilot yılını tamamlamıştır.Eğitim, 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden Eğitmen Cihan Kaplan tarafından verildi. Gerçekleştirilen eğitimde şirketlerin 
afetlere karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile sunulan çeşitli araçlar tanıtıldı. Bu kapsamda işletmelerin afetlere karşı 
hazırlıklı olup olmadıklarını “Afet Direnç Testi” ile görmeleri sağlandı. Daha kapsamlı acil eylem planlarını geliştirmek isteyen 
işletmelerin kendi planlarını geliştirebilmeleri için Afetlere Hazırlık Araç Setine nasıl erişebilecekleri açıklanarak  web platformu 
aracılığı ile doldurulacak formlar hakkında uygulamalı örnekler gerçekleştirildi.Türkiye’deki KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçle-
rine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerini destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bu 
güne kadar 10.000’den fazla kişiye ulaşılmış, afet konusunda farkındalık oluşturulmuş ve Türkiye‘nin 12 ilinde 1.050 işletme “İş 
Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimlerine katıldı. Projenin temel ortağı olan Dünya Ekonomik Forumu aracılığı ile dünyanın 
birçok noktasında uygulamaya geçilebilmesini hedefleyen proje kapsamındaki “Sağlam KOBİ Eğitimleri” Ajansımız tarafından 
Batman ve Siirt illerimizde de gerçekleştirilecektir.26.09.2016

Odamızın Sanayi kapasite raporlarını düzenlemek için 3 günlük Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinde düzenlenen 
eğitimden sonra İdris Elçeoğlu,Murat Yakut Murat Şen ve Yusuf Elmas sertifikalarını Odamız Genel Sekreteri Ab-
dulkadir Güneş tarafından teslim aldılar.29.09.2016

EKSPERLERİMİZ SERTİFALARINI ALDILAR



YÖNETİM KURULU TOPLANTI TAKİP ÇİZELGESİ
2016

ANALİZ
Yöne�m Kurulu Ka�lım Oranı (yüzde) Ka�ldığı toplan� Sayısı
Mahsum ÖZMEN-Yöne�m Kurulu Başkanı 100 32
Ferzan DİLMEN-Yöne�m Kurulu Başkan Yardımcısı 59 19
Muzaffer AKTOĞ-Muhasip ÜYE 100 32
ORHAN KAYA-ÜYE 100 32
Kasım KOÇ-ÜYE 100 32
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Ka�lım Oranı (yüzde)

SIRA 8.01.2016 15.01.2016 22.01.2016 29.01.2016 5.02.2016 12.02.2016 19.02.2016 26.02.2016 4.03.2016
1 Mahsum ÖZMEN-Yöne�m Kurulu Başkanı 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Ferzan DİLMEN-Yöne�m Kurulu Başkan Yardımcısı 0 1 1 1 0 1 1 1
3 Muzaffer AKTOĞ-Muhasip ÜYE 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ORHAN KAYA-ÜYE 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Kasım KOÇ-ÜYE 1 1 1 1 1 1 1 1

19.02.2016 26.02.2016 4.03.2016 11.03.2016 29.07.2016 5.08.2016 12.08.2016 19.08.2016 26.08.2016 2.09.2016 9.09.2016 20.09.2016 22.09.2016 29.09.2016 7.10.2016 14.10.2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29.09.2016 7.10.2016 14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 4.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 2.12.2016 9.12.2016 16.12.2016 30.12.2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



SIRA Ka�lım Oranı Toplan� Ka�lım Sayısı 29.01.2016 29.02.2016 29.07.2016 31.08.2016 30.09.2016 31.10.2016 30.11.2016 30.12.2016
1 Müfit Adnan YUMUŞAK Meclis Başkanı 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Me�n SOYUBEY Meclis Başkan Yrd 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
3 İsmail AYDIN Meclis Başkan Yrd 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Mahsum ÖZMEN ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Ferzan DİLMEN ÜYE 50 6 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Serdar BİLEN ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Kasım KOÇ ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Ekrem AKTAŞ ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
9 İzze�n ZAN ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Orhan KAYA ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Muzaffer AKTOĞ ÜYE 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Meclis Ad-Soyad-Unvanı

MECLİS TOPLANTI TAKİP ÇİZELGESİ
2016
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Ka�lım Oranı

4.03.2016 11.03.2016 29.07.2016 5.08.2016 12.08.2016 19.08.2016 26.08.2016 2.09.2016 9.09.2016 20.09.2016 22.09.2016 29.09.2016 7.10.2016 14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14.10.2016 21.10.2016 28.10.2016 4.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 2.12.2016 9.12.2016 16.12.2016 30.12.2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



NUSAYBİN TSO HESAP İNCELEME KOMİSYONU TOPLANTISI
(2016)

28.10.2016 4.11.2016 11.11.2016 18.11.2016 25.11.2016 2.12.2016 9.12.2016 16.12.2016 30.12.2016
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sıra Toplan� Tarihi İzze�n ZAN BŞK Me�n SOYUBEY YRD. Serdar BİLEN ÜYE
toplam 8 8 8
Yüzde 100% 100% 100%

1 29.01.2016 1 1 1
2 29.02.2016 1 1 1
3 29.07.2016 1 1 1
4 31.08.2016 1 1 1
5 30.09.2016 1 1 1
6 28.10.2016 1 1 1
7 30.11.2016 1 1 1
8 30.12.2016 1 1 1
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Adı Soyadı
Abdulkadir GÜNEŞ
İhsan ÖZ
İlhan ÖZMEN



PERSONEL TOPLANTI TAKİP ÇİZELGESİ
2016

2016 Yılı Yeni Personeli
2016 Yılı Ka�lmayan Personel
2016 Yılında Ayrılan Personeller

Sıra Ünvanı 28.01.2016 26.02.2016 29.07.2016 31.08.2016
1 Genel Sekreter 1 1 1 1
2 Muh. Müd. 1 1 1 1
3 Tahsildar 1 1 1 1

Adı Soyadı
Abdulkadir GÜNEŞ
İhsan ÖZ
İlhan ÖZMEN

Ünvanı 28.01.2016 26.02.2016 29.07.2016 31.08.2016 11.11.2016 Toplam Yüzdesi
Genel Sekreter 1 1 1 1 1 5
Muh. Müd. 1 1 1 1 1 5
Tahsildar 1 1 1 1 1 5

Abdulkadir GÜNEŞ
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