
NUSAYBİN 
TİCARET VE SANAYİ ODASI 

2017 YILI FAALİYET RAPORU



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU 1

İnanç turizmi ile çok sayıda tarihi ve kültürel 
varlığıyla cazibe merkezi olan Mardin, turizmde 
altın çağını yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
2001 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 
aday gösterilen 7 bin yıllık tarih şehir Mardin’e 
özellikle hafta sonları yurt içinden ve dışından gelen 
turistlerin akınına uğruyor.  Geçtiğimiz yıllarda 
duraksayan turizmin yeniden canlanmasıyla tarihi 
kentin sokaklarında artık turistler gezerken, 
kapatılan otellerin yerine yenileri açılıyor. Hanları, 
kervansarayları, medreseleri ve kiliseleri, eşsiz taş 
mimarisi konakları ile 32 medeniyete ev sahipliği 
yapan Mardin’e gezmeye gelen turistler, tarihi kentte 
hayran kaldıklarını ifade ediyorlar.Tarihi kentte 
konaklayan turistler, inanç turizmi kapsamında 
en çok Hazreti Muhammed’in (Aleyhisselam) ayak 
izinin bulunduğu Sitti Radviye Medresesi, Sakal-ı 
Şerif’in bulunduğu Ulu Cami, Zinciriye ve Kasımiye 
Medresesini geziyor.

 KONAKLAYAN TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
Açık hava müzesi Mardin’de konaklayan turist 
sayısında büyük artış yaşanıyor. Kentte 2016 yılında 
4 bin 370’i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 
kişi konaklamıştı. 2017 yılında ise 237 bin 622’si 
konaklayan olmak üzere günübirlik ziyaretçilerle 
birlikte tarihi kenti ziyaret eden turist sayısı 600 
bini buldu. 2018 yılı hedefi ise bir milyon…

OTELLERDE YER KALMADI”
Turist bakımından şehrin bu sene iyi bir çıta 
yakaladığını ve bu ziyaretleri yılın geneline 
yayacaklarını aktaran Mardin Valisi Mustafa Yaman, 
şunları söyledi:
“Bu sene şehrimize yapılan ziyaretlerde yüzde 
300’ün üzerinde bir artış var. Artık otellerimiz de 
yer kalmadı.  Çevrede ki bütün önemli toplantılar 
da artık burada yapılıyor. Önümüzde ki günler 
de 300’e yakın akademisyen katılacağı bir tarih 
sempozyumu yapılacak. Bir sürü organizasyonlar 
yapıyoruz. Bu büyük organizasyonları sırf esnaf ve 
turizmcilerin önünü açmak için yapıyoruz.”Turizmin 
12 aya yayılması için çalışmaların devam ettiğini dile 
getiren Yaman, “Bugün itibarıyla otellerde bulunan 
6 bin 500 yatağımızın hepsi dolu.” diye konuştu.

 “YATIRIMCILARA KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ”
Yatırımcıların Mardin’de açacağı tesislerin 
kazandıracağını ve her türlü desteğin de verileceğini 
aktaran Yaman, “Yatırımcılarımıza çağrıda bulunmak 
istiyoruz. Bizim yeterli arazimiz var. Şehir merkezinde 
turizm yatırımcıları için bekletilen hazine arazileri 
söz konusudur. Talep olursa eğer Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü ile tüm şartlar konuşularak destek 
olmak istiyoruz.” diye konuştu.

“BEKLENTİMİZ BU YIL ÇOK YÜKSEK”
Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, 
medreseleri ve kiliseleri ile açık hava müzesi 
görünümündeki kentte bu yıl yaşanan turizm 
hareketliliği kepenk kapatma noktasına gelen 
esnafa da umut oldu.Esnaf Mehmet Yertüm, “Zor 
ve sıkıntılı bir süreç inşallah geride kaldı. Turizm 
sezonunda hareketlilik var. Çok iyiye doğru gidiyor. 
Beklentimiz bu yıl çok yüksek.” dedi.” 

MARDİN;ANLATILANLAR GİBİ DEĞİL, ÇOK 
BEĞENDİK”
Balıkesir’den gelen Nura Şahit, Mardin’in çok 
güzel bir şehir olduğunu ifade ederken, Kezban 
Savaş da Mardin’in anlatılanlar gibi olmadığını, 
çok beğendiğini söyledi. 
Halime Erdem ise “Daha önce de çok gelmek 
istiyordum ama kısmet bugünmüş. Gezimiz şimdilik 
güzel gidiyor. Mardin, çok güzel bir şehir, beğendim.  
Hoşumuza gitti.” dedi.
“Burası çok güzel, harika bir şehir” diyen Muhammed 
Savaş da “Hem memleketiniz hem de insanlarınız 
çok güzel, hoş. Burada memleketin ender yerlerinden 
biridir. Kale eteğini gezdik, Ulu Camiyi gezdik, 
inşallah gezmeye devam edeceğiz ve her sene 
gelmeye çalışacağız. Biz böyle güzel bir memleket ile 
karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk, bilmiyorduk. 
Biz daha  farklı şeylerle karşılaşacağımızı tahmin 
ediyorduk, ama öyle olmadı.” diye konuştu.  
Mardin’in güzel ve muhteşem olduğunu dile getiren 
Asım Efe, bu kentle gurur duyduklarını ve herkesi 
Mardin’e gelmesi için tavsiyelerde bulunacağını 
söyledi. 

MARDİN VALİSİ 
SN. MUSTAFA YAMAN

MARDiN TURiZMi ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
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1999 Yılında Nusaybin TSO’ ya başkan olarak 
seçildiğimden bu yana imkanlarımız dahilinde 
hizmet ettik. Bundan sonrada yönetimimle 
birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir dizi 
önemli toplantıya ev sahipliği yapmamızın yanı 
sıra, yerli ve yabancı birçok 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. Genç girişimcilerimize 
KOSGEB ile birlikte sertifika vererek işe 

atılmalarına yardımcı olduk. 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 birçok 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.. 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası                                                                                                                                   

Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. MAHSUM ÖZMEN
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Dergi Tasarım&Baskı
UMUTSES OFSET

Yeşilkent Mh. Santral Sk.
No:44 Nusaybin/MARDİN
www.umutsesofset.com
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Mahsum ÖZMEN
Yönetim Kurulu 
Başkanı

Müzaffer AKTOĞ
Muhasip Üye

Kasım KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkadir GÜNEŞ
Genel Sekreter

İlhan ÖZMEN
Tahsildar

Ferzan DİLMEN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

ORHAN KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan ÖZ
Muhasebe Müdürü

Y Ö N E T İ M  K U R U L U M U Z

G E N E L  S E K R E T E R L İ K
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Müfit Adnan Yumuşak
Meclis Başkanı

İsmail Aydın
Meclis Başkan Yardımcısı

Ferzan Dilmen
Meclis Üyesi

Mahsum ÖZMEN
Meclis Üyesi

Orhan KAYA
Meclis Üyesi

Serdar BİLEN
Meclis Üyesi

Metin Soyubey
Meclis Başkan Yardımcısı

Ekrem Aktaş
Meclis Üyesi

İzzettin Zan
Meclis Üyesi

Müzaffer Aktoğ
Meclis Üyesi

Kasım KOÇ
Meclis Üyesi

M E C L İ S  Ü Y E L E R İ M İ Z
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GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI
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MESLEK KOMİTELERİ
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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 demiryolu 1948 yılında “Cenup Hattı” şirketinden TCDD’ye devredilmiştir. 1959 yılından 
sonra Gaziantep- 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. 

A L M A N 
K Ö P R Ü S Ü 
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Hz. Muhammed’in 13 torunundan biri olan Zeynel Abidin ve onun kız kardeşi Zeynep’in türbelerinin bulunduğu, 
ilçenin en önemli camisidir. Camii 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 iki katlı ek bir bina yapılarak camii ilçenin en önemli ibadethanesi durumuna getirildi. 2 gözetleme 
kulesi mevcut olup, uzunluğu 1500 metreyi bulan surlarının yüksekliği 10, burçlar ile gözetleme kulesinin yüksekliği 
20 metre kadardır. Kale giriş güneyden tek noktadan yapılır. Kale meydanından su sarnıçları, erzak ambarları, bazı 
bina kalıntıları ile yeraltı mahzenleri görülmektedir.

ZE Y N EL  A Bİ Dİ N 
C A Mİ İ
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D A R A     A NTİK K ENTİ
Dara Antik kenti, Mardin’in güneydoğusunda 
30 km. uzaklıkta yer alan Oğuz köyünde 
bulunmaktadır. Mardin  Nusaybin karayolunun 
yaklaşık 8km kuzeyinde, Mezopotamya ovası ile 
Tur-Abdin Dağlarının birleştiği yerde kireçtaşı 
ana kaya üzerinde kurulmuştur. Mardin Müze 
Müdürlüğü başkanlığında ve Prof.Dr. Metin 
AHUNBAY danışmanlığında 1986 yılından beri 
bilimsel kazı ve araştırmalar yapılmaktadır. 
Dara Antik Kenti’nde, Geç Roma, Erken Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı yapılarını bir arada görmek 
mümkündür. Bu yapılar arasında, şehrin 
surları, kapısı, agora ve sütunlu caddesini,  
tarihi köprüsü, sarnıçlarının yanı sıra mozaikli 
yapı,  Perslerle yapılan savaşta kullanılan surun 
dışındaki hendek, nekropol alanı ve mezarlık 
alanındaki kümbet bulunmaktadır.

Dara Antik kentinde son yıllarda yapılan 
kazılar nekropol alanında ve ikinci büyük sarnıç 
yapısında gerçekleştirilmektedir.

Dara’nın Genel Tarihi

Doğu Roma imparatorluğu Mardin bölgesini 
ve çevresinde inşa ettirdiği ordugâh şehir ve 
kalelerle, bölgeyi Sasaniler’e karşı askeri bir 
tampon ve stratejik mevkileri tutulmuş bir 
hudut bölgesi haline getirmeyi amaçlamaktadır. 
Nitekim bu maksatla ilk olarak 349 yılında 
İmparator Konstantinos II(337–361), Yukarı 
Dicle’nin konumu itibarı ile en stratejik şehri 
olan Amida’yı muazzam surlarla tahkim ettirmiş 
ve daha sonra da burayı Mezopotamya eyaletinin 
baş şehri yapmıştır. Ayrıca aynı İmparator 
MonMasius(Tur Abdin) de iki müstahkem kale 
inşa ettirmiştir ki bunlardan biri olan Dicle 
kıyısındaki Hesna de-Kepha(Hasankeyf), diğeri 
ise daha güneyde Sasani sınırına yakın bir 
noktada kurulan ve Roma kaynaklarının tou 
rhabdiou adınıverdikleri Hatem Tay kalesidir.

Süryani bir müellif bu inşa faaliyetleri hakkında 
şunları söylemektedir;“Büyük Konstantinos’un 
oğlu İmparator Konstantinos Amid’i zapt 
ettikten sonra buradan ülkesinin bütün 
şehirlerinden daha çok hoşlandı ve R’esü’l-
ayn (Ceylanpınar)’dan  Nisibis(Nusaybin)’e 
kadar pek çok yerle Maipherkat (Martypolis/
Silvan) bölgesini ve Kardu(Cizre) sınırlarına 
kadar Arzen’i bu şehre bağladı. İranlılar bu sınır 
topraklarına durmada baskınlar yapıyorlardı. 
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D A R A     A NTİK K ENTİ
Bütün bu bölgelerin ortasında, İmparator’un 
İranlı eşkiyadan korunmak üzere, içinde iki 
büyük müstahkem kale inşa ettirdiği Tur Abdin 
bulunuyordu. Burada inşaedilen müstahkem 
kalelerden birisi Bet-Arabaya (Nusaybin-Cizre 
arasındaki Arap bölgesi kastedilmektedir) 
sınırındaki silsilenin zirvesinde, diğeri 
ise Dicle kenarında İmparator’un Hesna 
Kepha(Hasankeyf) = “Kaya Kale” adını verip 
Arzen (Batman ve Botan çayları arasında) 
bölgesinin merkezi yaptığı kaledir”

Yine bu çerçevede inşa edilen bir başka kale/şehir 
de Mardin’in 25 km. kadar güneydoğusunda 
bulunan Dara(Oğuz) dır. Ancak bunun için 
Amida’nın 503 yılında Sasani hükümdarı Kavad 
tarafından zaptının beklenmesi gerekecektir. 

363 yılında yapılan sulh anlaşmasının ihlali 
anlamına gelen bu işgali cezalandırmak 
için harekete geçen Bizans, ard arda aldığı 
mağlubiyetlerle İranlılar karşısında tutunamayıp 
Fırat’a kadar çekilmek zorunda bırakılacak 
bu da hudut istihkâmlarının yetersizliğini 
gösterecektir.

İran kralı Kavad’ın önünde tutunamayarak 
önce Mardin’in hemen güney batısındaki Tell 
Kaşirâ(Arzamon/Harzem) müstahkem hattına, 
ardından burada da tutunamayıp Tell Mevzen 
(Viranşehir) ordugâhına kadar çekilmek zorunda 
bırakılmışlardır. Amida ancak yüklü miktarda 
para ödenerek geri alınabilmiştir. İşte bütün bu 
tecrübeler, İmparator Anastasius(491–518)’un 
“kalelerin Nusaybin’den çok uzakta ve orduyu 
barındırmak için çok küçük olduklarını” 
anlamasını sağlamış ve dağlık Tur Abdin’de 
“orduya sığınak olmak üzere” bir ordugâh 
şehir kurmaya karar vermiştir. Bunun üzerine 
kendisine teklif edilen Ammûdîn ve Dara 
köylerinden Tûr Abdin’in güney eteklerine 
düşen ve mevkii itibarı ile de diğerine göre daha 
uygun olan Dara’da karar kılınmış ve üç yıllık 
bir çalışmanın ardından 507 yılında şehrin 
inşası tamamlanmıştır. 

Nusaybin’i İran’a kaptıran ve uzun mücadelelere 
rağmen bir türlü geri alamayan Roma, sonunda 
buraya yakın alternatif yeni bir ordugah şehir 
kurmaya karar vermiş ve bu maksatla İmparator 
Anastasius(491-518)’un emri doğrultusunda 504 
yılında Nusaybin’in 20 km kuzey batısındaki 

küçük bir köy olan Dara(Oğuz)’nın inşasına 
başlanmıştır. Muasır bir Süryani müellifin 13. 
Yüzyılda yaşamış bildirdiğine göre, Suriye’den 
özel olarak getirtilen işçilerin de katkısıyla 
üç yıllık bir çalışmanın ardından yeni şehrin 
inşası tamamlanmış ve imparatora izafeten 
Anastasiupolis adı verilmiştir 

İmparator Justinianus(527–565) zamanında 
umumi inşa faaliyetlerine paralel olarak tekrar 
tahkim ettirildiği anlaşılan Dara’ya bu sırada 
özellikle suyla ilgili sarnıçlar da yaptırılmıştır.

Jüstinianus dönemi, Yukarı Dicle havzası 
için İran saldırılarına karşı yoğun bir imar 
faaliyetine girişildiği devri ifade etmektedir. 
Zira bu dönemde bir taraftan kerpiç ve tuğladan 
yapılmış mevcut surlar daha sağlam malzemeyle 
yenilenirken diğer taraftan da stratejik noktalara 
küçük garnizon kaleler inşa edilmiştir. Bu 
faaliyetlerle ilgili ana kaynak resmi nitelik de 
taşıyan Procopius’un genişleterek 558 yılında 
telif ettiği inşaat raporlarından oluşan Buildings 
adlı eseridir. Procopius İmparatora sunduğu bu 
eserinde, daha küçük kaleleri; Amida ile Dara 
arasında yani Tur Abdin’de, Amid etrafında ve 
Theodosiupolis(Resaina/Ceylanpınar) etrafında, 
yani Osrhoene (Fırat ile Haburarasındaki 
bölge)’deki kaleler olmak üzere üç gurupta 
toplamaktadır.

Procopius’ a göre  Justinian I (527 AD -  565 AD) 
daha önce Anastasius tarafından yapılan daha 
basit, zayıf ve zamanla tahrip olmuş duvarları 
tamirettirdi ve yeni eklemeler yapmıştır.
Özellikle su sağlamaktaki sistemi ve proplemleri 
çözmüştür.  Bu sebepten dolayı şehir Iustiniana 
Nova ismini aldı.

Surların duvarları tamir edilmiş ve içteki sur 
duvarı yeni eklemelerle 2 katına çıkartılarak 
yaklaşık 20m yüksekliğe ulaşmıştır. Kulelerde 
artırılmış ve yaklaşık 30 metreye çıkartılmıştır 
Kalenin etrafına hendekler kazılmış ve içerisine 
su doldurulmuştur.

Ayrıca Procopius’un yazdığı kitaba göre: DARA’da 
dini yapılar, 2 tane kilise, halk hamamları, 
Pazar(agora), sarnıçlar, depo ve Anastasius’un 
heykelini bulunmaktaydı ve günümüzde bu 
yapıların bir kısmını görmek mümkündür.
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GIRNAVAS
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GIRNAVAS: Yeterli ilginin gösterilmesi ve gerekli araştırmaların 
yapılması halinde dünyaya ışık tutacak, medeniyetler tarihine yeni 
bir sayfa eklenecek olan Gırnavas, Nusaybin’in 4 km kuzeyinde, çağ-
çağ vadisinin kuzey Mezopotamya ovasına açıldığı noktada, tam vadi 
ağzında bir höyüktür. Çağ-Çağ’ın batısında yer alan höyük 350 metre 
çapında yuvarlak bir alam kaplamaktadır. Şu anda mevcut yüksekliği 
25 metredir. Çevresi sulanabilir tarım arazisi ile kaplıdır. Günümüzde 
basit bir kanal sistemi ile sulanan bu arazide her türlü ağaç ve sebze 
yetişebilmektedir. Arkeolojik önemi nedeniyle Gırnavas, birçok bilim 
adamı tarafından ziyaret edilmiştir. 1918 yılında A.T.Olmstead, daha 
çok yüzey buluntularına dayanarak Gırnavas’ı Asur devri Nasibina’sı ile 
bir tutmak istemiştir. 1969 yılında E. Locius ve K.Sornig, Gırnavas’ın 
2 km güneyinde bulunan (Yakınköy Veysike şu anki A.Kadirpaşa 
mahhallesi) köyünün ad benzerliği nedeniyle, Mitanni devletinin henüz 
bulunamayan baş şehri Vaşşuganni (Vaşşukani) için yeni bir arayış 
noktası saymıştır. 1980 yılında K. Sornig Vaşşuganni’nin lokalizasyonuyla 
yeniden ilgilenmiş bu sefer tarihi kaynakların ışığında daha emin bir 
şekilde Gırnavas’ı Vaşşuganni olarak değerlendirmiştir. K. Sornig’in 
bu görüşü, 3 yıl sonra Prof. Dr. Hayat ERKAN AL tarafından, daha çok 
arkeolojik ve topografık değerlendirmelerle desteklenmiştir. 1980 yılında 
itibaren 2 yıl süreyle Prof. Dr. Hayat ERKAN AL tarafından sürdürülen 
yüzey araştırmalarından toplanan buluntulara göre Gmavas’m geç Uruk 
çağından yeni Asur devletine kadar, yani M.Ö. 4. yüzyılın sonlarından 
M.Ö. 7. yüzyıla kadar kesintisiz iskân Yerleşimin en alt kültür tabakasını 
M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlenen geç Uruk devri oluşturmaktadır. Bu 
kültür tabakasının üzerinde yer alan M.Ö. 3. yüzyıl ortalarına yerleştiren 
Ur hanedanlar devri mimari tabakaları daha çok ölü gömme âdetleri 
açısından araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Tespit edilen mezarlara 
göre ölüler bu devirde Mezopotamya gelenek uygun biçimde, açılan 
çukurlara dizler karına çekik olarak yatırılmakta sonra yakılan hafif bir 
ateşle manevi bir temizlik sağlanarak dünyevi ilişkiler kesilmektedir. 
Daha soma çeşitli eşyalar bırakılmaktadır. Bu eşyalar arasında şahsi 
eşya olarak metal silahlar, metal süs eşyaları, yan kıymetli taşlardan 
ve hayvan kemiklerinden yapılan süs eşyaları ve mühürler çok sayıda 
tespit edilmiştir. Aynı mezarlar içerisinde ayrıca kült eşyaları Tespit 
edilen mimari özellikler çok büyük boyutlara sahiptir. Bu nedenle 
mevcut çalışmalar bîr yapının tümünün ortaya çıkarılabilmesi için yeterli 
olmamıştır. Bu büyük yapılarda avlu sistemine dayanan bir mimari anlayış 
hâkimdir. Avlulardan bir tanesinin zemini taş kaplıdır. Bu taş kaplama 
altında atık su içinde kullanılan kanallar mevcuttur. Bazıları büyük 
salon şeklinde donatılmış olup, bazılarına daha çok mutfak veya atölye 
görünümündedir. Bunların içinde iri küpler, tandırlar ve ocak yerleri açığa 
çıkarılmıştır. Atölyelerden biri metal üretimi ile bağlantılı olmalıdır. 
Burada çeşitli ocak kalıntıları yanında bir tanede cevher zenginleştirme 
taşı bulunmuştur. Bazı bağımsız mekânlar banyo işlevine sahiptir. 
Bunlardan birinin tabanı tuğla kaplı olup ayrıca asfalt sıvalıdır. Bu tabanla 
bağlantılı seramik Gırnavas’daki Mezarda kültlerden oluşan bir suyolu, 
tahliye havuzuna açılmaktadır. Bulunan seramikler Diğer bir mekân 
içinde taban içine gömülü seramik küvetler tespit edilmiştir. Gırnavas 
yeni Asur devri mimari kalıntıları, inşaat malzemesi ve yapı tekniği 
bakımından Mezopotamya geleneklerini yansıtmaktadır. İnşaatlarda 
malzeme olarak sadece kare şeklinde kerpiçler kullanılmıştır. Yapıların 
duvarları kerpiç veya kerpiç harcından oluşturulan geniş kaideler üzerine 

GIRNAVAS oturtulmuştur. Böylece duvar ağırlığı daha 
büyük bir alana dağılmakta, duvarın yumuşak 
bir zemin içine gömülmesi önlenmektedir. 
Taş temeller nadiren görülmektedir. Seramik 
buluntular dışında bu kültür tabakasın üç veya 
dört ayaklı taş kaplar, bir taş insan heykelciği, 
silindir mühürler, fayans mühürler, seramik 
heykelcikler, fildişi eserler açığa çıkarılmıştır. 
Tüm bu buluntular kuzey Mezopotamya 
kültür bölgesine aittir. Ayrıca altın, demir 
ve bronzdan yapılan takılar, silahlar, çeşitli 
eşyalar dönemin karakteristik özelliklerini 
yansıtmaktadır. Gırnavas’da ele geçen en önemli 
buluntu grubunu, dört tane yeni Asur tableti 
oluşturmaktadır. Bu tabletlerden biri bahçe satışı 
ile ilgili bir anlaşmadır. Bu anlaşmada satılacak 
olan bahçenin tanımı yapılırken kral yoluyla, 
başka bir bahçe ile derenin hızlı akan kesimi 
ile sınır teşkil ettiği ifade edilmektedir. Fakat 
en önemlisi bu bahçenin Nabula kenti içinde 
yer aldığının açık bir şekilde belirtilmesidir. 
Bu belge K. Kessler’in görüşünü doğrulamış 
ve Gırnavas’ın Asur kaynaklarındaki Nabula 
ile aynı kent olduğunu kesin bir şekilde ortaya 
koymuştur. Nabula, orta ve yeni Asur devirleri 
yazılı belgelerinde oldukça sık bir şekilde yer 
alır. Gırnavas’ın kuzey terasında açılan bir 
sondaj çukurundan M.Ö. 2. yüzyıl tabakalarına 
da ulaşılmıştır. Orta Asur devri seramiği ve 
Habur seramiği örnekleri sayesinde, Gırnavas 
da tüm M.Ö. 2.yüzyılda Kuzey Mezopotamya 
kültürlerinin temsil edildiği anlaşılmıştır. Orta 
Asur devri tabakalarında ele geçen beşinci bir 
tablet, dönemin krallarından I. Tiglatpileser’e 
(M.Ö. 1117 -1177) aittir. Bu tablet üzerinde 
ayrıca komşu kent Midyat’ın, yani Matiate’nin 
adı da geçmektedir. Yöre halkı için höyük 
cinlerin toplu halde bulunduğu bir merkez 
durumundadır. Birçok hastanın ziyaret ettiği 
höyüğe özellikle akıl hastaları götürülmekte, 
bunların bir gecelik konaklama sonucunda cinler 
tarafından iyileştirileceklerine inanılmaktadır. 
Yöre haklına göre Gırnavas, adını ünlü Arap şairi 
Ebu Nuvaz’dan almaktadır. Elimizde bu konu 
ile ilgili yazılı bir belge olmamakla birlikte halk 
arasındaki söylentiye göre Ebu Nuvaz, Harun 
Reşid’i yeren bir şiirini okuyunca Harun Reşid 
buna çok sinirlenir ve onu uzak bir yere sürgün 
etmeye karar verir. Böylece Ebu Nuvaz Gırnavas’a 
gönderilir ve burada uzun bir süre kaldıktan 
sonra geri çağrılır. O günden sonra höyük, 
“Nuvaz’ın tepesi” anlamına gelen “Gırnavas” 
adıyla anılmaya başlanmış. Öte yandan, şair 
Ebu Nuvaz’ın (şu ana kadar ulaşamadığımız) 
Nusaybin’i öven bir şiiri olduğu da söylemektedir. 
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MOR
AUGIN
(EVGİN)
MANASTIRI
Mardin Bagok Dağı yamaçlarında, 
Nusaybin ilçesine bağlı Girêmîra 
beldesi yakınlarında 800 metre 
rakımda, milattan sonra 363 yılında 
inşaa edilen, 1700 yıllık Mor Augin 
Süryani Manastırı iki yıl önce ibadete 
açıldı. Mor Augin Manastırı’nda 
iki rahip görev yaparken, her gün 
manastır yerli ve yabancı turistlerin 
akınına uğruyor.

1700 yıl önce 340’tan fazla rahibin 
görev yaptığı, rahiplerin ve azizlerin 
yetiştiği Süryani cemaatinin en 
önemli manastırı olan Mor Augin, 
Süryani cemaati için ikinci Kudüs 
olarak biliniyor.

Nusaybin ilçesine bağlı Girêmîra 
beldesi yakınlarında bulunan ve 
milatta sonra 363 yılında inşaa edilen 
Mor Augin manastırı görülmeye 
değer.
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K ALECİK 

K Ö Y Ü
Eskiden hristiyanlara aitti. Hristiyanlar uzun 
zaman once kendiler yaşamak için yaptıkları 
evlerdir. Fakat oraya köylüler yerleşip yaşamaya 
başlamış kerkesin kendi bahçesiyle tarıma, 
hayvancılıkla geçimini sağlamaktadırlar Köyün 
en tepesinde bulunan yere kale denilir. Eskiden 
kale köyü daha büyük olduğundan ismi kale 
idi. Köy nüfusu azalınca ve yerleşim alanı 
azalmasından dolayı ismini kalecik olarak 
almıştır. Köyün asıl adı Kürtçede Kale anlamına 
gelen Keleh’dir. Sonradan Türkçe Kalecik ismi 
verilmiştir. Konumundan dolayı kale gibi 
olduğundan bu isimle isimlendirilmiştir. Bunisra 
vadisinde olduğu için Kürtçede “Bunisra Kalesi” 
anlamına gelen Keleha Bunisra da denmektedir
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MAR YAKUP KİLİSESİ 
VE NUSAYBİN OKULU
Nusaybin M.Ö. 131 yılında, merkezleri Urfa şehri olan 
Abgarlar hükümranlığı altına girdi. Bu krallık M.S. 249 
yılına kadar devam etmiştir. İlk zamanlarda Nusaybin’i 
sınırlarına dâhil eden Abgar Beyliği, Ermeni baskısına 
dayanamayarak, şehri Tigran’a bağlı güçlere terk etmek 
zorunda kalmıştır. Hıristiyanlık yayılmaya başlarken, 
İsa’nın seçtiği 72 müjdeciden biri olan Mar Aday, Urfa’nın 
putperestlikten Hıristiyanlığa geçmesini sağladıktan sonra 
Nusaybin’e geçmiş ve Hıristiyanlığı burada neşretmiştir. 
Daha sonra Mar Aday, kendi öğrencilerinden olan Mar 
Mari’yi Nusaybin’e göndermiş ve burada Hıristiyanlık 
inancının gelişmesini sağlamıştır. Abgar beyliğinin Arami 
kökenli halkı M.S. 38’de yeryüzünün ilk Hıristiyanları 
olarak putperestliği terk ettiler. Nusaybin ve çevresinde ise 
M.S. 150 yıllarından sonra tanrılara adanmış tapınakların 
üzerine kiliseler ve manastırlar inşa edilmeye başlandı. 
Roma İmparatoru Septimus Severus, putperest Roma’ya 
karşı baş kaldıran ve sonradan “Süryani Kadim” diye 
anılacak olan ilk Hıristiyanları M.S. 197 yılında tümüyle 
buyruğu altına aldı ve Kuzey Suriye’yi bir Roma vilayeti 
durumuna getirdi. 303 yılında Nusaybin’de Hıristiyanlara 
karşı bir ayaklanma oldu birçok Hıristiyan öldürüldü. 
Mazıdağı eteklerinde 4000 Hıristiyan imha edildi. Roma 
İmparatorluğunun toprakların İncil nüshalarının yok 
edilmesi, kiliselerin yıkılması, Hıristiyan ayinlerinin 
yasaklanması Hıristiyan bilgin ve rahiplerin pagan 
tanrılarına tapmaya zorlanması yolundaki buyruk, doğu 
eyaletlerinde çok sert uygulanmıştır. Ancak 313 Milano 
fermam ile Hıristiyanlık resmi devlet dinleri arasına 
sokuldu. Böylece Hıristiyanlar zulümden kurtuldular. 
Mar Yakup, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında bu tarihi bölgede 
dünyaya gelmiş ne 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, M.S.309 
yılında Meryemana Kilisesinde toplanan episkopal 
kongrenin kararıyla Nusaybin episkoposluğuna takdis 
edilmiş ve terfi edilmiştir. Mar Yakup Nusaybin’deki 
kilisenin küçük olduğunu düşünmüş ve bugün bir 
kısmı mevcut olan Mar Yakup Kilisesi’ni 313 yılında 
inşa ettirmeye başlamıştır.  Kilisenin içinde bulunan 
3 metre uzunluğundaki taşlar, taş işçiliğini sergileyen 
kemerlerindeki benzemeler, kutsal ayinin icra edildiği 
bölümlerdeki yaran kubbeler, duvardaki diğer motifler 
büyülü bir görünüm sergilemekte olup, emsalsiz bir 
şaheser durumundadırlar. Bugün bakıldığında kilisenin 
batı cephesindeki dış duvarın yıkıldığı, yıkılan bu yerin 

1872 yılında yenilendiği ve damı üzerindeki metropolitlik 
binası yapıldığı görülmektedir. Nikita’da (iznik) M.S. 325 
yılında toplanan Hıristiyanlığın ilk ve en büyük kongresine 
katılan Episkopos Mar Yakup ile öğrencisi Mar Efram, 
Nusaybin’e döndüklerinde ünlü Nusaybin okulu’nun inşasına 
başladılar ve 326 yılında okulu hizmete açtılar. Mar Efram 
38 yıl boyunca bu okulun rektörlüğünü yapmıştır. Nusaybin 
Okulu putperestlikten kalma okulun enkazı üzerinde 
kurulmuştur. Burada 800-1000 kadar öğrenci yattı olarak 
okumaktaydı. Okulun resmi dili Süryaniceydi. Süryanice 
dilinin yanında Grekçe de okutulmaktaydı. Bu okulda 
felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk 
eğitimi veriliyordu. Bu dönem de Grekçe’den Süryanice 
birçok kitap çevrilmiştir. Bu okulda yetişmiş ve üç milyon 
şiir cümlesiyle isim yapmış olan Süryanilerin büyük şairi 
Mar Efram’ın yüksek eğitim düzeyi, Nusaybin’de sunulan 
eğitimin bir ölçütüdür. Mar Yakup 338 yılında vefat etmiş 
ve kilisenin bodrum katındaki mezarına defnedilmiştir. 
Mar Yakup’dan sonra Nusaybin episkoposluğuna Mar Babo 
( 338-343), Mar Logoş (343-361), Mar Abraham (361-?) 
getirilmiştir. Bu merkezin son metropoliti 1880 yılında 
Patrik IV. Petrus tarafından takdis edilen Rahip Hanna’dır. 
Böylece 20. yüzyılın başlarına kadar episkoposluk görevini 
sürdürmüştür. Birinci Nusaybin Okıılu 363 yılında Sasaııileri 
Nusaybin’i almalarıyla öğretime son verilmiştir. Mar Efram 
ve diğer arkadaşları Nusaybin’de Urla okuluna geçmişlerdir. 
Bazı öğretmenler ise çevreye dağılmış ve kendi çaplarında 
bu okulun eğitim geleneğini sürdürmüşlerdir. Antakya 
Piskoposu Nostorius ( 381- 451), İsa’yı insan değil tanrı 
sayan monofizitlik öğretisine karşı onu hem insan hem Tanrı 
sayan diyafizitlik öğretisini getirince, bu görüşler Arami 
halkınca tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine Antakya’daki 
Süryani Aramiler episkoposluklarına önce Diyarbakır’a 
(Amida), sonrada Nusaybin’e taşıdılar. Edessa’daki (Urfa) 
Nasturi akademisi, Bizans imparatorluk topraklarında 
Nastıırilere karşı girişilen zulüm hareketleri yüzünden, 489 
tarihinde Sasaııi Hükümdarı Kubad’ın izniyle ve Nusaybin 
metropoliti Barsavmo ile Urfa Okulunun eski rektörü 
Narsay’m çabalarıyla Edessa’daıı Nusaybin’e nakledildikten 
sonra, burası asırlar boyunca Nasturileriıı manevi merkezi 
oldu. Öğretmen Narsay ve Episkopos Barsavmu okula yeni 
kanunlar ve düzenlemeler getirdi. 496 yılında Nusaybin 
Episkoposu Barsavmo’nun yerine geçen II. Mar Huşoh bu 
kanunları daha da genişletmiş ve onun döneminde okul 
yalnız doğuda değil, Roma İmparatorluğunda ve Afrika’da 
bile büyük bir ün kazanmıştır. 
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BAYPET SAHİBİNİN ODAMIZA ZİYARETİ

Baypet Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AÇAR odamızı ziyaret ettiler.04.01.2017

AKBAL TEKSTİL YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ODAMIZA ZİYARETİ

Akbal Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Şükrü Akbal Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum 
Özmen’i makamında ziyaret ettiler.12.01.2017
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MEHMET SALİH BİLGİCİ’NİN ODAMIZA ZİYARETİ

Bilgici Siğorta acenteliği sahibi Sn.Mehmet Salih Bilgici Odamızı ziyaret ettiler.12.01.2017

2017 OCAK AYI TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum özmen başkanlığında personellerle toplanarak 2016 yılının 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.20.01.2017
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İŞ DÜNYASINA İŞKUR DESTEKLİ İSTİHDAM ÇAĞRISI TOPLANTISI

TOBB hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen 
katılım sağladılar. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu İŞKUR Hizmet Noktası Protokol 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, devletin istihdam konusunda çok önemli destekleri yürürlüğe 

soktuğunu vurgulayarak, bütün şirketleri bu fırsattan yararlanmaya çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, Odalarda ve borsalarda kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası 
Protokolü Ankara’da imzalandı. İmza törenine, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve 81 ilin 
İŞKUR il müdürleri katıldı.16.01.2017
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TOBB HEYETİ KATARDA

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen Katardaki toplantıya katıldı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022’ye kadar Katar’da 140 milyar dolarlık 
yatırım yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, “Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız 

da bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok 
açık burada.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Katar Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  

Körfez ve Arap bölgesinin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının 
bu bölgede yatırım yapılmasını istediklerini söyledi. 

Katar’da düzenlenen 2. KOBİ’ler Konferansı’na 2 ülkeden yaklaşık 400 iş adamının katıldığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani tarafından kabul edildiği sırada kendisine 
“Türkiye’ye yeni bir proje müjdesi vereceğiz.” ifadesini kullandığını aktardı.  

Hisarcıklıoğlu, söz konusu yeni projeye ilişkin “Projeyi Başbakan açıklayacak.” şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkinin dünyada başka bir örneği 
bulunmadığını dile getirerek, iki ülkenin sadece ortak çıkarlar doğrultusunda değil, dış politika dahil 
her konuda sanki tek devlet gibi hareket ettiğini ifade etti.  

Katar’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye’ye büyük destek verdiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Özellikle FETÖ ile ilintili kimseyi ülkelerinde barındırmıyorlar. Özelikle darbe girişimi 
sonrasında yurt dışında Türkiye ekonomisiyle ilgili epey bir olumsuz algı ortaya çıktı. Bu algıyı bilerek 
pompalayanlar oldu.” diye konuştu.

Katarlı firmaların Türkiye’deki yatırımları hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Commercial Bank 
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Qatar’ın Alternatifbank’ı, Qatar National Bank’ın, Finansbank’ı satın aldığını, Katar Silahlı Kuvvetler 
Endüstri Komitesi’nin BMC’nin yüzde 49 hissesine ortak olduğunu, Mayhoola Investment’ın Boyner 
Grubu’nun yüzde 31 hissesini, Bein Media Grup’un Digiturk’ü satın aldığını, Al Sraiya Holding’in 
Mado’nun yüzde 49, Qatar Holding’in Banvit’in yüzde 40 hissesine ortak olduğunu, ayrıca Qatari 
Diar’ın İstanbul’da Sea Pearl Ataköy isimli gayrimenkul yatırımını yaptığını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Son dönemde 
Katar devleti büyük inşaat projelerinde Türk müteahhitlerine avantajlar sağlıyor. Türkiye- Katar 
önümüzdeki süreçte daha büyük işleri birlikte yapacağız. Üç aşamalı planımız var, birincisi Türkiye-
Katar arasındaki ticareti artırmak. Firmalarımızı ticari partner yapmak. İkincisi Katarlı dostlarımızın 
ülkemizdeki daha fazla şirkete ortak olmasını sağlamak. Üçüncüsü Katar’ın 2030 ekonomik dönüşüm 
programı var. İmalat sanayi ve turizmde güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu konuda tecrübemizi 
aktarmak istiyoruz. Katar sermayesinin desteğiyle Katar’da sanayi tesislerine yatırım yapmak 
istiyoruz. Bütün bunlarla beraber müteahhitlik projelerine de devam etmek istiyoruz. 2022 Dünya 
Kupası maçları Katar’da oynanacak. Bu bizim için de çok önemli. FİFA Dünya Kupası ilk defa Müslüman 
bir ülkede olacak.”

Hisarcıklıoğlu, Türk inşaat sektörüne Katar’da yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, “2022’ye 
kadar Katar 140 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da 
bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık 
burada. Katar-Türkiye iş birliği, dünyaya rol model olabilecek bir iş birliği.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’ler üzerine eğilmekle başladı Katar. Türkiye’de de sanayileşmenin başlangıcını 
KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bugünün KOBİ’leri yarının sanayi devleri haline geliyor. Bizde tecrübe, burada 
para var. Artı 2030 planını koymuş Katar. Sadece Körfez ülkeleri diye bakmamak lazım Katar’a, 
tüm Afrika kıtası dahil olmak üzere bütün coğrafyaya hizmet verilebilir. Coğrafya müthiş imkanlar 
sunuyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca Katar’da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük 
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potansiyel bulunduğuna işaret etti.

- “Türk şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 milyar dolar”

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al Thani ise Başbakan Al Sani’nin Katar’daki ilk Türk hastanesinin 
ardından ikinci bir Türk hastanesinin yapılmasını istediğini aktardı. 

Son yıllarda Türkiye-Katar ticaret hacminin artış gösterdiğini ifade eden Al Thani, ekonomik, siyasi 
ve güvenlik alanında Türkiye ile Katar arasında sıkı bir işbirliğinin söz konusu olduğuna dikkati 
çekti. Katar’ın 2030 hedefi kapsamında petrol ürünlerine yönelik üretim ve sanayiye yönelmek ve 
ilerlemek istediklerini belirten Al Thani, bu çerçevede küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesini 
istediklerini, bu konuda başarılı bir örnek olan Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. 
Al Thani, ayrıca Körfez ülkeleri arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata 
geçirilmesi için Katar’ın gereken desteği vereceğini bildirdi. 

Türk şirketlerinin ülkesinde önemli projelere başarılı imzalar attığını belirten Al Thani, Türk şirketlere 
öncelik verdiklerini söyledi. Al Thani, “Türk şirketlerinin tamamı başarılı, örnekleri de var. TEKFEN 
kuzey otoyolunu başarılı şekilde tamamladı. Aynı şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 
milyar dolar.” diye konuştu. 

Katar’ın belirlediği 140 milyar dolarlık tutarın içerisinde bu 7 milyar dolarlık yol projesinin de yer 
aldığını ifade eden Al Thani, gıda ürünleri ve restoranlar konularında da KOBİ’lerin çalışma yaptığını, 
Katar’da her iki üç ayda bir Türk lokantası açıldığını kaydetti.  

Al Thani, “Projelerden bir kısmı zaten Türk şirketlere verildi. Diğer kısımdan da inşallah büyük 
bir pay verilecektir. Adını açıklamadığımız proje de bu çerçevede gerçekleştirilecek.” ifadelerini 
kullandı.17.01.2017
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YILDIRIM İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ’NÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Yıldırım İlköğretim Okulu Müdürü Sn. Hamdullah Yıldırım Odamızı ziyaret ederek eğitim konusunda 
sohbet ettik.12.01.2017

TOBB HİZMET BİNASINDA AKREDİTASYON KLAVUZU REVİZYON VE 
STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite 
Odaların ve Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için Akreditasyon Kılavuzu 
Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimi’ni 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirdi. 
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Odamız Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş ve Akreditasyon sorumlusu İlhan Özmen katıldılar. 1.-
2.-3.-5.-7.-8.-10. ve 11. Dönemde yer alan 178 Akredite Oda/Borsanın davet edildiği eğitimin birinci 
gününde, Akreditasyon Kılavuzunda yapılan Revizyon çalışmaları başlığı altında; Akreditasyon 
Standardının 14 Temel  Kriterine ilişkin Puanlama Sistemi hakkında detayları anlatıldı.  Eğitimde 
ayrıca, Geliştirme Ziyaretleri ve Denetimler, Karar Süreçleri ve Akreditasyon Standardında yer alan 
Borsacılık Faaliyetleri Kriterine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verildi. Yeni Puanlama 
Sistemine göre Akredite Odalar ve Borsalar, Kriter katsayıları ile puan ağırlıkları, Akreditasyon 
Kurulunca onaylanan ve bağımsız denetçi kuruluşlarca kontrolleri gerçekleştirilen 103 alt Kriterden 
tek tek puanlanarak akreditasyon statüsü kazanabiliyor. 

Stratejik Planlama çalışmalarıyla sürdürülen eğitimin ikinci gününde ise; Vizyon oluşturma, Stratejik 
Amaç ve Hedef Belirleme, Strateji Geliştirme, Kaynak Analizi ve Yönetimi konularında sunumlar 
yapıldı. Akreditasyon Standardının İş Planlaması ve Yönetimi  Kriteri kapsamında Akredite Odalar 
ve Borsalar en az 4 yıllık Stratejik Planlarını hazırlamak ve bu planlara göre performans sergilemekle 
yükümlü Akreditasyon Sistemi çalışmalarına, 6-7 Şubat 2017 tarihinde TOBB’da 13. Dönem Odalar ve 
Borsaların Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri için gerçekleştirilecek olan Akreditasyon Eğitimi ile 
devam edilecek.30-31-OCAK 2017
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AKADEMİK DANIŞMANIMIZIN ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Artuklu Üniveritesinden 5 Oda/Borsa Akademik Danışmanımız olan Dr:Mehmet Behzat 
Ekinci odamızı ziyaret ederek Nusaybin hakkında bilgi alışverişinde bulunulduk.03.02.2017

TOBB’DAN İŞ DÜNYASINA UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ARABULUCULUK ÇAĞRISI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu arabuluculuk sistemine ilginin artış gösterdiğine dikkat 
çekerek, Ocak ayında 3 bine yakın uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
işverenleri ve işçileri dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaya çağırırken, bu sayede çok 

daha hızlı sonuç alacaklarını ifade etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün işverenlere ve 
işçilere dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaları çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu yazılı 
açıklamasında kısa sürede sonuç almanın mümkün olduğu bu sisteme ulaşmayı kolaylaştırmak için 
odalarda tahkim ve arabuluculuk merkezleri açmaya devam ettiklerini bildirdi.

Arabuluculuğun gelişmiş toplumlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en fazla 
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kullanılan sistemlerden birisi olduğunu ve Türkiye’de de yaklaşık 4 yıldır uygulandığını bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuğun hukuk sistemimize girdiği tarihten bu yana hızla ivme 
gösteren bir kurum olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Özellikle son yıllarda arabuluculuk 
ile çözüm sağlanan uyuşmazlık sayılarında büyük artış olmuş, şu anda ise mevcut sayı 9000’lere ulaştı. 
Nitekim sadece Ocak ayında 3000’e yakın uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlendi” dedi.

Arabuluculuk benimsendi

Arabuluculuk sisteminin alternatif bir çözüm yolu olarak vatandaşlar tarafından da benimsenmeye 
başlandığını anlatan Hisarcıklıoğlu TOBB olarak bu sisteme başından beri destek verdiklerini, vermeye 
de devam edeceklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Günümüzde klasik yargılamada 
yaşanan sıkıntılar herkesin malumu, hal böyle olunca artık çok daha hızlı ve ekonomik çözümler bulmak 
herkesin hakkı diye düşünüyoruz. Artık devletimiz bu hakkı vatandaşlarına tanıdı, arabuluculuk bir 
anlamda adalete erişimi kolaylaştıran bir sistem. İş dünyamızın da bu sistemden artık daha fazla 
yararlanması gerektiği kanaatindeyiz, önceliğimiz mahkeme değil arabuluculuk olmalı, arabuluculuk 
her iki tarafın da kazandığı ve haklarının korunduğu bir sistem.”06.02.2017

TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI

Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 
ve ekonomiyle ilgili bakanların katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde yapıldı. Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı kötüleşirken içeride 

safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam kesen reyting şirketleri de 
mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu. TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 
Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanımız Mahsum özmen katılım sağladılar.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden sonra FETÖ’nün 
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“hain” darbe girişiminin de ülkeye pek çok sıkıntı yaşattığını dile getirirken,  “Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ve milletimizin basiretli duruşuyla bunların hepsini aşacak güce ve azme sahip olduğumuzu 
gösterdik.” diye konuştu.

Artık 2017’ye baktıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel 
sektörün son bir yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı yaptığını, 141 milyar dolarlık mal 
ihracatı gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar dolarlık döviz 
geliri elde edildiğini kaydetti.

- “Vergi indirimleri isabetli bir adım oldu”

Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sıkıntılar da bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti:

“Türkiye ekonomisinin yüzde 80’i iç tüketimden kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel ticaret 
uzun bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli hale 
geldi. Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de iç tüketim 
şart. İleride daha büyük atılımlar yapabilmek için bugün eldekini muhafaza etme zamanıdır. Şimdi iç 
piyasayı canlı tutma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerindeki vergi 
indirimleri bu açıdan isabetli bir adım olmuştur.”

Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarında yaşanan hızlı yükselmenin firmalarda ve piyasada sıkıntılara neden 
olduğunun altını çizerek, “Kredi faizlerinin makul seviyelere inmesi beklenirken Merkez Bankasının 
likiditeyi kısması ve faizleri yükseltmesi üzerimizdeki yükü de artırdı.” değerlendirmesinde bulundu.

İçeride ve dışarıda zorluklar yaşandığı bir dönemde özel sektör olarak devleti yanlarında görmek 
istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şuraya katılımının 
bürokrasinin çarklarını işletmek ve özel sektörün sürdürdüğü mücadelenin önemini göstermek 
açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomiye odaklanılması ve reform ateşinin yeniden canlandırılması gerektiğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak yeni adımlara ihtiyacımız 
var. Zira önce Brexit sonra yeni ABD Başkanıyla birlikte dünyada ticaret yatırım ve fon akışı yavaşlıyor. 
Dışarısı kötüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam 
kesen reyting şirketleri de mahcup olsun utansınlar.” diye konuştu.



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU30

- “En az artı bir istihdam”

Son dönemde Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde yeni adımlar attığını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli ödeyenlere yönelik vergi indiriminin 
de gündemde olduğunu ifade etti.   İş dünyasının moralini ve şevkini artıran tüm bu desteklerin 
ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağına inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu 
anlamda TOBB olarak son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında nasıl milli bir mücadeleye giriştiyse özel sektörün 
de 2017’de istihdam yarışı yapması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine 
“Türkiye’nin geleceğine en az artı bir istihdam sağlamaları” çağrısında bulundu.

- Güven ve istikrar vurgusu

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yattığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, güven ve istikrar olmadığında nasıl krizler yaşandığının görüldüğünü söyledi.

İş dünyası olarak güven ve istikrarın kıymetini iyi bildiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’da 
gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğimizi gösterdik. İstikrara ve 
demokrasiye sahip çıktık. Önümüzdeki yeni dönemde de bu güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. 
Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz. Bizlere düşen görev de Türkiye’yi yeniden geleceğe bakan 
coşkulu bir ülke haline getirmektir.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullanarak saldıran odakların Türkiye ekonomisini zor duruma 
düşürmek istediklerine de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan çok açık söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, nasıl saldırırsanız saldırın asla başaramayacaksınız. 
Biz bir oldukça, el ele omuz omuza verdikçe bizi yenemeyeceksiniz. Siz her saldırdığınızda Türk 
iş dünyası olarak ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Devletimizin yanında 
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milletimizin emrinde olacağız.”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, “Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan 
hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve 
tam kapasiteyle yolumuza devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor.” ded

Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’deki Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlı 
olması temennisini ileterek başladı.   Ekonomiyle ilgili her adımı istişareyle attıklarını ifade eden 
Erdoğan, yine böyle bir istişare için bugün bir araya geldiklerini belirtti. Değerler sistemlerinde 
istişarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle yollarına devam ettiklerini bildiren Erdoğan, iş 
adamlarının ülkeye, şehirlere, sektörlere ilişkin görüşlerinin daima kıymetli olduğunu söyledi.   
Erdoğan, Türkiye’nin son 14 yılda 3 kat büyümeside, yapılan istişarelerin büyük katkısı bulunduğunu 
vurgulayarak, bugün ve bundan sonra yapılacak iş birliğinin 2023 hedefleri doğrultusundaki yürüyüşü 
hızlandıracağının altını çizdi.

İş dünyasının, TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşların, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 
gösterdikleri sağlam duruş dolayısıyla takdiri hak ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her yerinden olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi 
hususunda daha fazla hassasiyet göstermenizi özellikle milletim adına bekliyorum. Yaşadıklarımız 
ve ortaya çıkan hakikatler bize, Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını 
tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. Bu 
bakımdan sadece kendiniz için değil ülkeniz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen 
mücadeleye destek vermeniz şarttır. Ülkemizin ve milletimizin müreffeh, huzurlu, güçlü geleceği 
için bugüne kadar yaptıklarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Artık şu gerçeği 
80 milyon vatandaşımızın tamamının gördüğüne inanıyorum, Türkiye sınırları içinde ve dışında 
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yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor.”   Buna “yeni istiklal 
mücadelesi” dediklerini aktaran Erdoğan, “Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş 
Savaşımızla mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her 
alanda yoğun saldırı altındayız.” ifadesini kullandı.

- “Ekonomik terör”

Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ilişkisini fiilen kesmeye yönelik Suriye ve Irak’ta bir terör 
koridorunun inşa edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor. Aynı terör örgütleri malum 
merkezlerden aldıkları güçle ülkemizde de eyleme yönlendiriliyor. Bölücü terör örgütünün 6-7 Ekim 
olaylarında, çukur eylemlerinde ortaya koyduğu strateji kendi aklı da değildir, kendi imkanlarının 
ürünü de değildir. Yine DEAŞ’ın ülkemizde yaptığı veya yapmaya çalıştığı eylemlerin de akılla, 
mantıkla izah edilebilecek bir tarafı yoktur. Türkiye’nin yakın tarihte gördüğü en büyük ihanet olan 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ‘çalışma arkadaşlarımızın hepsi hapiste’, bu tür serzenişte 
bulunanların niyetleri de gayet açıktır. Ülkemizin güvenliğinden öte istiklalini ve istikbalini hedef alan 
bu saldırıların tamamı da ekonomi ayağıyla birlikte yürütülmüştür.”

Buna “ekonomik terör” ve “ekonomik terörün aktörleri” dediğini belirten Erdoğan, bunların iyi 
bilinmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman Türkiye güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa hemen ekonomiyi 
durdurmayla ilgili çağrılar, döviz ve faiz manipülasyonları ve üreticileri ürkütmeye yönelik taktiklerin 
beraberinde zuhur ettiğine işaret ederek, “Sadece içeride değil aynı zamanda dışarıda zuhur ediyor. 
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor zannediyoruz? 
Orada da yatan kesinlikle bir ekonomik terörle, bu terörü estirmek suretiyle acaba biz Türkiye’yi nasıl 
ürkütürüz, bunun gayreti içerisine girdiler.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Birileri sırf kaptanı sevmedikleri için ...” Bu kesimlerin istedikleri neticeleri alamadığını vurgulayan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“İddiayla söylüyorum, alamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu 
topluluğun iradesinin üzerinde değildir, olamayacaktır. Yeter ki biz dik duralım, sağlam duralım. Şu 
değerlendirme kuruluşu, bu derecelendirme kuruluşu, bu milletin girişimcisinin kaderini belirleyemez. 
Bu kaderi siz belirleyeceksiniz. Bu kaderin üzerinde de bir kader vardır, biz buna da inanırız. Bazı 
çevrelerin de sırf kendi siyasi çıkarları uğruna maalesef bu koroya katıldıklarını görüyoruz. Hepimizin 
aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini 
delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor.”   Milletin tüm oyunları gördüğünü ifade 
eden Erdoğan, “Onun için ben ‘Rabia’ diyorum. Ne var bu Rabia’da? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet vardır. Biz bunun etrafında bütünleştik ve böyle yürüyoruz.” diye konuştu.

-Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB üyelerine hitaben, “Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 
milyon yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade 
etti, en az bir. Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi 

büyütmek için, insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım atacağız. 
Bu yükü sadece size taşıtmayacağız.” dedi.
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Şuranın özellikle 2017’nin ilk günlerinde yapılmasının ekonomi açısından çok önemli olduğunu ifade 
eden Yıldırım, ülkenin her bir köşesinden oda ve borsa temsilcilerinin gelmesiyle ekonominin nabzının 
Ankara’da attığını belirtti.

Yıldırım, Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda büyümesiyle adeta bir destan yazdığını, 2016’nın son 
aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler ve dış 
ekonomik lobilerin Türkiye ekonomisi üzerinde bir takım oyunlar oynamak için harekete geçtiklerini 
söyledi.

Değerlendirme kuruluşlarının ekonomiyi değerlendirmekten ziyade Türkiye’deki istikrar ve güveni 
sekteye uğratmak, ülkenin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan 
Yıldırım, şöyle devam etti:

“Biz ekonomimize, milletimize, iş adamlarımıza güveniyoruz ve bugüne kadar bu oyunları nasıl 
boşa çıkardıysak son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da boşa çıkaracağız. 2017 bazılarının sürekli 
olarak karamsarlık pompaladığı bir yıl olmayacak, aksine Türk ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı 
bir yıl olacaktır Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün bir sorumluluk almak üzere bu salondasınız. 
Cumhurbaşkanımızın geçmiş yıllardan beri söylediği bir şey var. TOBB, iş camiamızın en büyük çatı 
örgütü. Dolayısıyla bünyesinde 1,5 milyon üye var. Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon 
yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az bir. 
Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi büyütmek için 
insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım atacağız. Bu yükü 
sadece size taşıtmayacağız.”

Başbakan Yıldırım, planlanan 1,5 milyon çalışan için 1 yılda 12 milyar liralık kaynağı hükümet olarak 
karşıladıklarını aktardı.
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Çalışanların iş başı eğitimini karşılayacaklarını ve eğitim süresince 500 bin çalışanın maaşını 
vereceklerine işaret eden Yıldırım, 1,5 milyona kadar olan bütün çalışanların sigorta primi ve 
vergilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca karşılanacağını bildirdi.

Yıldırım, çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığını, mesleki eğitim programı için istihdam alanı 
oluşturduklarını, bütün bunlarla en az 2 milyon vatandaşa yeni iş imkanı açılacağını belirterek, şunları 
ifade etti:

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben) Sizin uzun zamandan beri TOBB’a yaptığınız çağrı bugün 
karşılık buldu. Bu hayırlı programı burada sizin riyasetinizde başlatmış oluyoruz. Ülkemiz için ve bu 
istihdamdan yararlanacaklar için güzel bir iş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”07.02.2017
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NUSAYBİN TSO HİZMET BİNASINDA KOSGEB MÜLAKATI YAPILDI

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’ın ortaklaşa düzenleyeceği Girişimcilik eğitimi 
için 44 aday başvuruda bulund. Nusaybin Tso hizmet binasında KOSGEB personeli Bülent 
Adıcan, Nusaybin Tso Başkanı Mahsum Özmen ve Genel sekreter Abdulkadir Güneş tarafından 

yapılan mülakatlar sonucunda 30 kişilik liste belirlenmiş olup bu listeye girmeye hak kazanan kursiyer 
adaylarına destekler hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu başkanımız Mahsum Özmen 11-12 Şubat 
ve 18-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitim için tüm girişimcilere başarılar dileklerini 
ve bu tür eğitimlerin sürekli olacağını dile getirdi.08.02.2017
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DİCLE BÖLGESİ LİSANSLI DEPOCULUK PROJESİ TAMAMLANDI

Dicle Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Finansman Desteği kapsamında hazırlanan “TRC3 Bölgesi 
İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi” 
tamamlandı. 2016 yılında başlayıp 2017’de tamamlanan proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Programı kapsamında 
faaliyette bulunan Batman, Mardin ve Şırnak Akademik Danışmanları öncülüğünde yürütülüyordu.

Batman İli lisanslı depoculuk ön fizibilite rapor hazırlığı, Batman İi hububat lisanslı depoculuk mimari 
projesinin çizimi, TRC3 Bölgesi İlleri stratejik tarım ürünlerinde lisanslı depoculuk raporu hazırlığı 
ve IPA-II proje programına başvuru eylem planı hazırlığı gibi somut çıktıların hedeflendiği 93.391 
TL meblağlı projede şu kurumlar bir araya geldi: Batman Üniversitesi (Yürütücü), Şırnak Üniversitesi 
(Ortak), Mardin Artuklu Üniversitesi (Proje Ekip Üyeliği), İnönü Üniversitesi (Danışmanlık), Uludağ 
Üniversitesi (Danışmanlık), Batman Ticaret Borsası (Ortak), Kızıltepe Ticaret Borsası (Ortak), Şırnak 
Ticaret ve Sanayi Odası (İştirakçi), Batman Ticaret ve Sanayi Odası (İştirakçi), Cizre Ticaret ve Sanayi 
Odası (İştirakçi).

Batman Üniversitesi Öğretim Elemanları Arş. Gör. Dr. Gökhan Karhan (İktisat), Arş. Gör. Mücahit 
Çayın (İktisat), Arş. Gör. Sidar Atalay Şimşek (İktisat), Arş. Gör. Dr. Yavuz Elitok (İşletme), Arş. 
Gör. Esat Atalay (İşletme), Arş. Gör. Uyum Elitok (İşletme), Yrd. Doç. Dr. Murat Silinir (Uluslararası 
İlişkiler), Yrd. Doç. Dr. Sadullah Özel (Uluslararası İlişkiler), Arş. Gör. Dr. Emrullah Türk (Sosyoloji); 
Şırnak Üniversitesi Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yunus Aççı (İktisat), Öğr. Gör. Ferhat Şirin 
Sökmen (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları); Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Behzat Ekinci (İktisat); İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uğur (İktisat); 
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu (Tarımsal İşletmecilik); Batman Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Vehbi Akbulut, Akreditasyon-Proje Sorumlusu İsa Akdaş ve Kızıltepe Ticaret 
Borsası Genel Sekereter Yardımcısı Metin Sert’ten oluşan ekip tarafından yürütülen proje, fizibilite 
raporunun hazırlanmasından sonra nihayete erdirildi.

Proje kapsamında şu faaliyetler icra edildi: Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt İllerinde stratejik öneme 
sahip tarım ürünlerinin mevcut durumunun, depolama şartlarının, pazarlama sorunlarının ortaya 
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konulması; bu illerde yetişen önemli ürünlerin benzerleri için başka illerde kullanılan lisanslı depo 
örneklerinin yerinde incelenmesi; lisanslı depoculuk ön fizibilite raporunun ve uygulama (mimari) 
projelerinin hazırlanması; lisanslı depoculuk ön fizibilite raporunun hazırlanması; IPA-II proje 
çağrısına kadar geçen süreyi düzenleyen bir eylem planının hazırlanması.

Bilindiği üzere, genel olarak Lisanslı Hububat Depoları ile şunlar hedeflenmektedir: tarım reformunun 
başarılması ve tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılarak bilhassa özel sektör katılımının artırılması; 
sağlıklı depolama ve laboratuvar altyapısının oluşturulması; teminat ve kredi imkânı oluşturulması; 
tarım ürünlerinde vadeli piyasalara geçişte altyapı oluşturulması; lisanslı depoların ve ürün ihtisas 
borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla ürün pazarlamasında ve dağıtımında 
büyük kolaylıklar sağlanması; hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan 
fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi; sanayiciye kaliteli ve zamanında ürün tedarik 
edilmesi; standart ve kaliteli ürünün teşvik edilmesi; vadeli borsalara geçişte kurumsal altyapının 
oluşturulması; tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması; ürün senedi aracılığıyla yatırımcılar 
için alternatif bir yatırım aracı sağlanması.

Bu proje ile söz konusu hedeflere Dicle Bölgesi’nde de ulaşılması amaçlanmaktadır. Nitekim, Batman 
İlinde inşa edilmesi hedeflenen Lisanslı Deponun, bilahare tip proje şeklinde Mardin, Şırnak ve 
Siirt İllerinde de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bunun için IPA-II Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı’na başvurulması ve AB kaynaklarından faydalanılması hedeflenmektedir.

Bölgesel işbirliğinin önemli bir örneğini sergileyen önceki dönem Batman, Mardin ve Şırnak Akademik 
Danışmanları ve projede yer alan diğer taraflar, bölgesel kalkınmaya imkân sağlayacak projelere 
ilişkin olumlu yaklaşımlarını yineleyerek, bu çerçevede her türlü ortak harekete hazır olduklarını dile 
getirmektedirler.09.02.2017 

MARDİN İŞ-KUR “ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK” TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu arasında imzalanan protokol gereği, “Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” kapsamında Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, TOBB Mardin 

üyeleri ile bir araya geldi. Mardin Çalışma ve iş Kurumu Mardin İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen 
toplantıya İl Müdürü Mehmet Akın ile Müdür Yardımcısı Abdurrahim Yalçın,Odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen katılım sağladılar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bağlı Mardin ili ve İlçelerin STK’ları Ticaret Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Sanayi Odası,Kızıltepe 
Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret Borsası başkanları katıldı. 
Düzenlenen toplantıda, “Alın Teriyle, Akıl Teriyle Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” sloganıyla 
başlatılan çalışmalar kapsamında, İşbaşı Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitimleri başta olmak 
üzere istihdama katkı sağlayacak projeler görüşüldü. Toplantıyı değerlendiren Mardin Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, işgücü piyasalarının en önemli aktörlerinden olan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve bağlı odaların, istihdama sundukları katkının yadsınamaz olduğunu, Odaların 
işsizlikle mücadele ve istihdam konusunda Kurumun en önemli iş ortaklarından olduğuna belirten 
Akın, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında da odaların en büyük destekçileri olacağına 
inandığını söyledi. Mehmet Akın “Alın Teriyle, Akıl Teriyle Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” 
sloganıyla başlatılan faaliyetlerin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzalanan protokolün, 
çalışma dünyasına, iş gücü piyasalarının taraflarına ve tüm milletimize hayırlı olmasını dilediğini ifade 
etti.09.02.2017
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MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mahsum özmen ve beraberindeki heyet ile Mardin çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü V. Sn.Mesut Ağrakça’yı makamında ziyaret ederek Nusaybinde zarar gören 
binalar hakkında ve zararların ne zaman ödeme yapılacağı hakkında bilgi aldılar.09.02.2017
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Prof.Dr.HÜSEYİN HÜSEYİN HAŞİMİ GÜNEŞ’IN ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Artuklu Üniversitesinden Prof.Dr. Hüseyin Haşimi Güneş odamızı ziyaret ederek KOSGEB 
Girişimcilik eğitimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.11.02.2017

2017 YILININ İLK KOSGEB EĞİTİMİMİZ BAŞLAMIŞTIR 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’ın ortaklaşa düzenleyeceği girişimcilik eğitimimiz 
Artuklu Üniversitesinden Prof.Dr.Hüseyin Haşimi Güneş tarafından 11-12-ŞUBAT 2017 ve 
18.19 ŞUBAT 2017 tarihlerinde 30 kişilik kursiyerlerimize eğitim verilecektir.11.02.2017
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MARDİN VALİLİĞİ ZİYARETİ

Mardin İli ve İlçeleri STK’ları Yönetim Kurulu Başkanları Mardin Valisi Sn. Mustafa Yaman’ı makamında 
ziyaret ederek İl ve İlçelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulundular.08.02.2017

KOSGEB’DEN SIFIR FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ 

Pazartesi, 13 Şubat 2017 07:00  KOSGEB&#039;DEN SIFIR FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ 
Sıfır faizli KOSGEB 50 Bin TL sıfır faizli kredi başvurularında hibe şartları belli oldu. KOSGEB 
kredilerinde yapılan yeni dönem düzenlemeleri sonrasında birçok işletme 50 Bin TL Kredi 

Desteğinden yararlanabilecek.

KOSGEB 50 Bin TL sıfır faizli kredi başvurularında yeni dönem şartları belirlenmişti. KOSGEB 50 
bin TL hibe başvurusu yapabilmek için şart koşulan girişimcilik sertifikası, artık ön koşul olarak 
sunulmayacak.  işletmesini kurmayan vatandaşların da başvurabileceğini duyuran KOSGEB’in bu 



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU 41

şekilde 50 bin TL hibe başvurusu konusunda şartlarını biraz daha esnetmiş oldu.

KOSGEB BAŞVURULARDA EN FAZLA 3 HAK

Oluşturulan kurullarla beraber işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin 
başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar 
gibi konuları değerlendirilecek ve olumlu ya da olumsuz sonuç girişimci adaylarına bildirilecek.

Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkı bulunuyor. Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste 
olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor ve  bir girişimci bu destek 
programından yalnızca bir kez faydalanabiliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından KOBİ’lere 
yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

12 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Bakan Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip 
tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli 
bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, “İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lerimize 
verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç 
alamazsınız” ifadelerini kullandı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ’lere destek vereceklerini kaydeden Özlü,  “Bankalarla yapacağımız 
protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda 
daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan 
yaklaşık 230 bin KOBİ’mizden gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Altını çizerek 
ifade ediyorum bu KOBİ’lerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Onların önceki başvuruları 
geçerli sayılacak. Ayrıca daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru 
yapmalarına da imkan sağlayacağız Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından 
geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az 
olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında 
olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar.” dedi.

KİMLER YARARLANAMAYACAK? Özlü, 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf 
ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların bu 
programdan yararlanamayacağını da bildirdi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Kredi uygulaması başvuruları için ekranı açan Özlü, başvuruların 
başladığını ve 20 Şubat’a kadar “sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr” internet adresinden başvuruda 
bulunabileceklerini belirtti.

HANGİ BANKALARLA ANLAŞMA YAPILDI?

KOBİ’lerden başvuru öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aramadıklarına işaret eden 
Özlü, “Desteğe hak kazanan KOBİ’lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt 
olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 
tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak 
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kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen 
işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB 
Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat 
Bankası ile protokol yaptık” açıklamalarında bulundu.

DAHA ÖNCEDEN BAŞVURANLAR NE OLACAK? 

Özlü, şartları sağlayan ve daha önceden başvuru yapanları değerlendirmeye alacaklarını ifade ederek, 
“Yaklaşık piyasaya 10,3 milyar liralık bir kredi girecek. Bu krediyi şartları sağlayanlara kullandıracağız” 
ifadelerini kullandı. Bakan Özlü, ayrıca illere kontenjan verileceğini, adil bir şekilde tüm illerdeki mikro 
işletmecilerin bu imkandan faydalanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

NUSAYBİN HALK BANKASI ŞUBE MÜDÜRÜ’NÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Halk Bankası Şube Müdürü Sn.M.Salik Azik Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum 
Özmen’i makamında ziyaret ederek teşvikler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.20.02.2017
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2017 YILININ İLK KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞARIYLA 
TAMAMLANDI

11-12-ŞUBAT 18-19 ŞUBAT 2017 tarihinden Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’ın 
ortaklaşa düzenlediği 2017 yılının ilkini 30 kursiyer ile tamamlanmış bulunmaktayız.Nusaybin 
Tso Başkanı Mahsum Özmen Eğitim sonunda eğitimi başarıyla tamamlanan kursiyerlere başarılar 

diledi.Özmen Yeni Girişimcilerimizin alacağı belgeyi iyi değerledirmelerini  ve bu tür eğitimlerin 
devami geleceğini ve Oda olarak her türlü desteği vereceğini söyledi.21.02.2017
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NUSAYBİN HALK VE ZİRAAT BANKA ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ODAMIZA 
ZİYARETLERİ

Nusaybin Halk Bankası Şube Müdürü Sn. M.Salih Azik,Ziraat Bankası Şube Müdürü Sn.Osman 
Kağnıcı ve Akbal Tekstil firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Şükrü Akbal 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ederek destekler 

hakkında bilgi alışverişinde bulunarak Şube Müdürlerimizin esnaflara ve tüccarlara kapımızın 
her zaman açık olduğunu ve yardımcı olacaklarını söyleyen şube müdürlerimize Yönetim Kurulu 
Başkanımız Özmen teşekkürlerini iletti.21.02.2017

ZEYNEL ABİDİN CAMİİ VE MOR YAKUP KİLİSESİ (MARDİN) [2014]

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 kültürlerin 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 avlunun içerisinde şekillenmiş olup; genel olarak L plan şemasında 
kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.
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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 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 getirilen 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 katedralin 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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 NUSAYBİN BEYAZ SU

Çağ-çağ deresi asıl kaynağı Beyazsu ve Siyahsu adındaki yeraltı su kaynaklarıdır. İki kaynak 
da doğaldır ve içmesuyuna elverişlidir. Siyahsu[1] ve Beyazsu’yun[2] ikisinin de ismi Kürtçe 
adlandırmadan direkt çevrilmiştir. Kürtçe’de Türkçe’dekiyle aynı anlama gelen Ava Réş:Siyahsu 

ve Ava Spi: Beyazsu adlarıyla anılır. Hem Türkçesi hem de Kürtçesi halk arasında kullanılmaktadır. 
Siyahsu adıyla yakından ilişkilidir. Su kaynaktan grimsi bir renkle çıkar, ve koyu bir rengi vardır. Çıktığı 
yerdeki birtakım yeraltı madenlerine karıştığı için böyle bir renkte olduğu tahmin edilmektedir. Zaten 
bu renginden ve tadından dolayı da içme suyu olarak tercih edilmemektedir. Beyazsu ise tahmin 
edilebileceği gibi tamamen siyahsuya nispet olarak adlandırılmıştır. Çünkü beyazsu yeraltından berrak 
bir şekilde çıkar. İki kaynağın çıkış noktaları arasında 10 km mesafe vardır. Beyazsu’yun çıkış yerinden 
2.5 km ileride bu iki su birbirine karışır. Nusaybin barajı bu suyun enerjisinden faydalanır. Barajdan 
sonraki kısım tam olarak Çağ-çağ deresidir.
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KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN MARDİN’DE

Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak ve Cazibe Merkezi Programını işadamlarına 
anlatmak için Mardin’e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, özel bir otelde düzenlenen ve 
bölge işadamlarının da katıldığı programda Cazibe Merkezlerini anlatmak üzere bir toplantı 

düzenleyen Bakan Elvan, bölgenin terör ile anılmasını istemediklerini belirterek, “Artık bölgemiz bir 
yatırım, bir istihdam merkezi olsun istiyoruz.” dedi.

Konuşmasında Mardin’in sahip olduğu tarihi ve sosyal dokuya dikkat çeken Bakan Elvan, “Mardin 
gerçek bir medeniyet ve kültür şehridir, bir ilim ve irfan şehridir. Dolayısıyla böyle önemli ve seçkin 
şehrimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından çok sık söz edilen bu şehrimizin mutlaka 
bir yatırım, üretim üssüne dönüştürülmesi önemli diye düşünüyorum. Bu çerçevede biz de Cazibe 
Merkezi Programını işadamlarımızla paylaşmak, işadamlarımıza bu programı anlatmak, soruları varsa 
bu soruları cevaplandırmak için buradayız. Mardin her şeye layık, Mardin için ne yapılırsa azdır diye 
düşünüyorum. Mardin’in geçmişine baktığımızda çok kültürlü yönü öne çıkıyor. Mardin’in 7 bin yıl 
önce bile 7 ayrı din, 7 ayrı dil, 7 ayrı kültür ile yaşayan bir şehir olduğu rivayet edilir. Onun için Mardin 
bu bölgenin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Daha da önemlisi Mardin bir gönül şehridir. Bu 
çerçevede Kalkınma Bakanı olarak elimden gelen her türlü gayreti göstereceğimi buradan ifade etmek 
istiyorum. Mardin bir medeniyet şehri, bir turizm şehri, bir tarım şehri, bir sanayi şehri, hangi açıdan 
bakarsanız bakın Mardin’in birçok yönü olduğunu görüyoruz. Mardin’i bölgeyi önemli bir cazibe 
merkezi haline getirmek için kollarımızı sıvadık. Bölge artık bir girişimcilik şehri olacak. ”dedi.

MARDİN HAYAL EDİLEMEYECEK BİR YERDE OLACAK

Bölgede terörün kökünü kazımak adına yapılan çalışmaları ve operasyonları hatırlatan Elvan, 
“İstikrarımızı bozmak isteyenlere ve aramıza nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nasıl 
15 Temmuz’da darbeci hainlere millet olarak müsaade etmedik, oyunuzu çiğnetmedik, emanetinizi 
yere düşürmedik ise bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun için terör ile sonuna kadar mücadele 
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edeceğiz. Terörün aramıza nifak sokmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Terör olmadığı takdirde 
Mardin’in hayal edilemeyeceği bir yerde olacak. Ülkemizde teröre yönelik inanılmaz bir mücadele 
sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle biz ülkemizin gündeminden terörü düşüreceğiz. Terörün kökü artık 
kazımanın vakti gelmiştir. Bu konuda rahat olun hiç tereddüt içerisinde olmayın. Mersin’den Habur 
Kapısına kadar ticaretimizin ana merkezlerinden bir tanesidir. Elbette eksiklerimiz var mı var ama 
bunları gidereceğiz. Hep birlikte dayanışma ruhu içerisinde kenetlenerek bunları gidereceğiz. Eğer 
bu terör olmasaydı Mardin hayal edemeyeceğiz bir yerde olacaktı. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği 
milyonlarca insanın Mardin’de kalmak istediği bir kenttir. İşte bu terör örgütleri ne Mardin’imizin ne 
de memleketimizin gelişmesini, kalkınmasını istememektedir. Allah’a çok şükür önemli bir gazanın 
başarısını elde ettik. İnşallah, terörün de kökünü kurutarak Mardin’imizi layık olduğu yere hep birlikte 
götüreceğiz”diye konuştu.

 110 BİN İSTİHDAM

Cazibe Merkezleri Programını ve verecekleri destekleri verdiği örneklerle anlatan Bakan Elvan, 
programa yoğun bir başvurunun olduğunu belirterek, dün itibarıyla yatırım için başvurulan projelerin 
toplam tutarının 7 milyar lirayı aştığını açıkladı. Resmi başvuruların alınmaya başlandığını hatırlatan 
Elvan yapılacak yatırımlarla 110 binin üzerinde istihdamın öngörüldüğünü söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında iş adamlarının projelerinde, başından sonuna kadar yanlarında 
olacaklarını söyleyen Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programı’nın diğer teşvik özelliklerinden ayrılan 
bir program olduğunu dile getirdi.

ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Konuşmasına Mardin’e yatırım yapmak isteyen iki işadamını alarak örnekler üzerinden sürdüren Bakan 
Elvan, “Bu programda yararlanmak isteyen her bir iş adamımızın işin başından sonuna kadar yanında 
olacağız. Projeyi iş adamıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İş adamımızın önüne bir engel çıkmışsa, o engeli 
biz ortadan kaldıracağız. Bu programın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu programın diğer önemli 
bir özelliği ise her bir ilimize roller vermek istiyoruz. İlimizin belirli bir alanlarda ihtisaslaşmasını arzu 
ediyoruz. Bunu sanayinin hızla gelişebilmesi için istiyoruz”dedi.
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RESMİ TALEPLER ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR

Cazibe Merkezleri Programında yatırımcıların minimum 2 milyon TL’lik bir yatırım yapması gerektiğini 
ifade eden Bakan Elvan, “Bu yatırım tutarında da yüzde 30 öz kaynak istiyoruz. Yatırımın yüzde 70’ini 
kredi ile gerçekleştirilecek kalan yüzde 30’u öz kaynak ile gerçekleştirilecek. Bu bizim şartlarımızdan 
bir tanesidir. Bir başka şartımız ise bu destekleri 3 temel alana veriyoruz. Bu alanlar imalat sanayi, 
çağrı merkezleri ve veri merkezleridir. Bunların dışındaki alanlarda herhangi bir desteğimiz söz konu 
değildir. Cazibe merkezi programıyla Mardinli kardeşlerimize ve iş adamlarımıza yeni bir sayfa açıyoruz. 
Mardin’imizin istihdam ve işsizlikle ilgili problemleri olsun istemiyoruz. Mardin bu potansiyele sahip. 
Bırakın şuan için işsizleri, bu işsizlerin sayısı 2 ile 3 ile çarpın Mardin istihdam edilebilecek kapasiteye 
sahip. Bunu inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cazibe merkezi programımız biliyorsunuz Sayın 
Başbakanımız tarafından açıklandı ve arkasından ön talepleri almaya başladık. Ön taleplerimizde 
yoğun bir başvuru olduğunu gördük. Aşağı yukarı 20 milyarın üzerinde yatırım yapma düşüncesi 
içerisinde olan kardeşlerimizin talebi de oldu. 110 bin üzerinde istihdam öngörüldü ve 3 haftadan 
beri de resmi talepleri almaya başladık. Dün itibariyle resmi aldığımız başvuruları söylüyorum, yoğun 
bir şekilde her gün artıyor. Başvuru proje yatırımları için yatırım yapmak için bize başvuru yapan 
firmalarımızın toplam proje tutarı 7 milyara açıktır. 30 binin üzerinde istihdam öngörülüyor ve bu 
yarın daha çok sayıya çıkacaktır, her geçen gün artıyor. Cazibe merkezi programımıza çok yoğun bir 
ilgi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok sayıda büyük ölçekli yatırımcımızın da bu illerimize 
yatırım yapmak istediklerini biliyorum. Ben de mesaimin önemli bir kısmını bu iş adamlarımıza 
ayırıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program Bakan Elvan’ın, yatırımcıların sorularını cevaplamasıyla sona eren 
programda Mardin Büyükşehir Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri 
Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğluda birer konuşma yaptı. Programa işadamlarının yanında 
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve Odamızdan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mhsum Özmen ve Meclis Üyesi Serdar Bilen katılım sağladılar.23.02.2017

NUSAYBİN ESKİ KAYMAKAMLARDAN SN.KENAN YOZGATLI BAŞKANIMIZI 
ZİYARET ETTİ

Nusaybinde 1995 yılında Kaymakam olarak görev yapan Sn.Kenan Yozgatlı, TÜSİAD başkanı 
Sn.Nevaf Kılıç ve Kaymakamlık yazı işleri müdürü Sn.Siracettin Yenigün Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i ziyaret ettiler.26.02.2017
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2017 YILNDA UYGULANACAK İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Mardin Valisi Sayın Mustafa Yaman’ın başkanlığında Mardin Valiliği toplantı salonunda Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep tayyip ERDOĞAN’ın başlattığı İstihdam Seferberliği toplantısı 
gerçekleşti. Toplantıya Mardin STK temsilcileri ve Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahsum Özmen katılım sağladılar

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve 
istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu 6 OCAK Cuma günü Konya’da çalışma hayatında Milli Seferberlik Programını 
başlatmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin oluşturacakları 
ilave istihdam için destekleneceklerini açıklamıştı. 09/02/2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazetede söz 
konusu istihdam teşviki yayımlanmıştı. Yeni Teşvik kapsamında uygulanmaya ilişkin temel noktalar.

*teşvik uygulamasında özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

*İşverenler 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaktır.

*İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna                                      
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı 
sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.

*Bugün için çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK)tarafından uygulanan 5 puanlık prim 
indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088.56 TL olmaktadır.)

*Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olmak işe alacakları her 1 sigortalı için 
sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet 
tarafından karşılanacaktır.

*Başka bir değişle ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.

*Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigortalı primi teşvik.        
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destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN. Türkiye Ekonomi Şurası’nda yeni istihdam 
teşvikine yönelik olarak açıklamalarında; teşvik kapsamındaki çalışmalara vakit kaybetmeden 
başlanması, Mart ayına gelindiğinde işsizlik oranında düşüşün sağlanması ve yapılacak çalışmalar 
neticesinde işsizlik konusunda Türkiye’nin ciddi bir dönüşümü yakalaması gerektiğini ve bu kapsamda 
yürütülecek çalışmalara tüm illerin katkı vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çerçevede 81 İl 
Müdürlüğümüz İşverenlerimiz başla olmak üzere tüm sosyal taraflar ile hızlı bir araya gelerek yeni 
teşvik konusunda bilgilendirmede bulunmalıdır.01.03.2017

BAŞKAN ÖZMEN MUHASEBECİLER HAFTASINI KUTLADI

Nusaybin TSO  Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen’ın yayınladığı mesajında; “İdare ile 
vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimiz, 
serbest meslek icra etmesinin yanı sıra çok önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedirler. Düzenli 

ve sağlıklı bir ekonominin temelini şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebe 
bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Muhasebeciler ve işletmeler arasında çok sıkı 
bağlar vardır. Muhasebeciler işletmelerin en özel dosyalarını ve bilgilerini bilmektedir. Dolayısıyla 
Muhasebeciler etik kurallar çerçevesinde, haksız rekabet yapmadan mesleğin onuru için faaliyet 
göstermeyi görev edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Serbest

Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerimizin Muhasebeciler Haftasını kutlarım dedi dedi.02.03.2017

Saygılarımla…

MAGROTEX FUARI

12-15 MAYIS 2017 tarihinde Mardin Fuar alanında düzenlenecek olan MOGROTEX FUAR’ına 
tüm halkımız ve üyelerimiz davetlidir. Katılmak isteyen ulaşım ihtiyaçları odamız tarafında 
sağlanacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen
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2017 ŞUBAT AYI PERSONEL TOPLANTISI

28 Şubat 2017 tarihinde toplanan Oda personelleri 04-05 Mart 2017 tarihinde TOBB hizmet 
binasında düzenlenecek olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Eğitimine Ticaret Sicil 
Müdürlüğünden İhsan Öz Oda personellerimizden İlhan Özmen katılacaklardır.28.02.2017
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TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ 2.BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TOBB 
HİZMET BİNASINDA YAPILDI

Ticaret Sicili Müdürlükleri 2. Bilgilendirme Toplantısı, TOBB Konferans salonunda yapıldı.
Toplantının açılışına TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Emre Yurdakul, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürü Adnan Yankın ve Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar 
katıldı. Odamız personellerinden İhsan Öz ve İlhan Özmen katılım sağladılar. Toplantıda, teknolojik 
altyapısı yenilenen ve yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanan ve Mart ayı içerisinde tüm ticaret 
sicili müdürlüklerinde uygulamaya alınacak olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) yenilenen 
uygulamaları ve ticaret sicili işlemlerinde uygulamada yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirme 
yapıldı.04-05 MART 2017

 

 

 

 



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU54

BAŞKAN ÖZMEN’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

8 Mart Dünya Kadınlar günü bu yılda büyük bir heyecanla kutlanmaya devam ediyor. Bu önemli 
günde tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Saygılarımla Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsum Özmen 08.03.2017

 

NUSAYBİN’DE VOLEYBOL TURNUVASI KURALARI ÇEKİLDİ

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılacak Voleybol Turnuvasının grup kuraları çekildi. 
Nusaybinim Spor Servisi Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılacak Voleybol Turnuvasının grup 
kuraları çekildi. Mitanni Kültür Merkezinde Turnuva Koordinatörü Şehmus Ak Başkanlığında yapılan 
kura çekimi öncesi turnuva boyunca uygulanacak kuralar üzerine konuşuldu. Koordinatör Ak, Sosyal 
etkinlik olması nedeniyle centilmence bir turnuva olması temennisinde bulundu.Ticaret ve Sanayi 
Odasını temsilen Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladılar. Maçların 10 Mart Cuma Günü 
başlayacağı bildirildi. 26 takımın mücadele edeceği turnuvanın grup kuraları çekildi. Gruplar şöyle 
oluştu.09.03.2017

A GRUBU 1-Halk Eğitim Merkezi 2-Gazipaşa İlkokulu 3-Milli Eğitim Müdürlüğü 4-Devlet Hastanesi

B GRUBU 1-Ticaret ve Sanayi Odası 2-Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3-Nusaybin Anadolu Lisesi 
4-Avenir 5-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  

C GRUBU 1-ENS Güvenlik 2-Yıldırım Ortaokulu 3-Mal Müdürlüğü 4-Bahçebaşı İlkokulu  
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D GRUBU 1-Girmeli Ortaokulu 2-Gazipaşa Ortaokulu 3-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 
4-Edip Mungan İlkokulu  

E GRUBU 1-Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi 2-Akarsu Ortaokulu 3-El Biruni Teknik ve Meslek 
Lisesi 4-Kemal Gözü Kız Anadolu Lisesi 5-Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

F GRUBU 1-DSİ 2-Gazi Anadolu Lisesi 3-Ticaret Borsası 4-Girmeli İlkokulu

NUSAYBİN’DE EŞYA PARASININ İLK BÖLÜMÜ ÖDENMEYE BAŞLANDI

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal tarafından STK Başkanları 
ve Muhtarlarla yapılan toplantıda, evleri hasar görmüş vatandaşlara ilk etapta 5 Bin TL 
ödenmeye başlandığı bildirildi. Nusaybin Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan Muhtarlar 

toplantısına Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili 
Ergün Baysal, Çevre ve Şehircilik il Müdürü Mesut Ağrakçe ile ilçe merkezindeki 15 ilçe Muhtarı katıldı. 
Daha sonra Nusaybin Belediyesinde yapılan toplantıda ise Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası, Esnaf Kefalet 
Kredi Kooperatifi Başkan ve yöneticileri katıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında 
yapılan bilgilendirmeden sonra Muhtarlar ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı.
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Toplantıyla ilgili Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesinden yapılan açıklamada:

“İlçemiz Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla Mahallelerinde ikamet 
etmekte ilken terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler esnasında 
evleri hasar gören vatandaşlarımızın eşya – zarar bedelleri Nusaybin Kaymakamlığınca Mor Yakup 
Mahallesinde bulunan Müze (Eski Cezaevi) binasında kurulan komisyon tarafından ödenmektedir. 
Belirtilen Mahallelerde zarar görmüş vatandaşlarımıza ilk etapta 5 Bin TL ödenmeye başlandı. 
Vatandaşlarımızın ödemeyi almaları için Nusaybin Kentsel Dönüşüm Bürosuna başvurmaları gerekir” 
ifadeleri kullanıldı. İlk etapta yapılacak 5 Bin TL ödemeden sonra geri kalan ödemenin ise evlerin 
metrekaresinde yapılacak güncellemelerden sonra ödeneceği bildirildi. 

STK TEMSİLCİLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ Nusaybin Belediyesinde Belediye 
Başkan Vekili Ergün Baysal Başkanlığında yapılan toplantıdan sonra STK Başkan ve yöneticileri 
Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe, yapılan çalışmalar 
hakkında STK Yöneticilerine bilgi verdi. STK Yöneticileri, vatandaşların yapılacak evler veya yardımlar 
konusunda Kentsel Dönüşüm Ofisinden başka yapılacak bilgilere itibar edilmemesi gerektiği, her 
türlü bilgiyi bu ofisten alabileceklerini dile getirdi.10.03.2017

NUSAYBİNDE VELEYBOL TURNUVASU BAŞLADI

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından organize edilen Veleybol Turnuvasına Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odası’nında dahil olduğu turnuvaya katılmanın amacı sosyal etkinlik olması ve 
bu etkinliklerin moral açısında devam edeceğini dile getirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mahsum Özmen tüm takımlara başarılar diledi.15.03.2017
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI SN:ORHAN YEGİN 
NTSO’YU ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kamuoyuna 
duyurduğu “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında, Nusaybin’i ziyaret etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu 
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında, Nusaybin’i ziyaret etti.Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odasını (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen’i makamında ziyaret eden 
Bakan Yardımcısı Yegin, Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen ve Meclis Başkanı Müfit Adnan 
Yumuşak’tan ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. İlçe sorunlarını anlatan Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odasını Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen esnafın zor durumda olduğunu BAĞKUR, SSK ve 
Vergilen bir yıl alınmamasını istedi. 
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Özmen, “Sokağa çıkma yasağı esnasında iş verenlerimiz iş yerleri kapalı olduğu halde işçilerin 
maaşını vermiş, SSK ve BAĞKUR’larını yatırmıştır. Yaşanan olaylardan dolayı BAĞKUR, SSK 
primleri  ve vergileri ödemeyecek durumdadır. Bu ödemelerinin  bir yıl ertelenmişini istiyoruz.” 

dedi.Özmen’in talebini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, 
“Mardin ve ilerimiz de bu olaylar yaşandın tatbiki Nusaybin’de bu durum çok ağır geçti. Hükümetin 
açıkladığı teşvik paketlerine değinen Bakan Yardımcısı Yegin, son olarak 23 il için teşvik paketi 
açıklandığını hatırlattı. 

İŞKUR aracılığıyla Toplu Yararına Programları (TYP) kapsamında istihdamlara değinen Yegin: 
“Türkiye’de TYP konusunda en çok kontenjanı alan illerimizden bir tanesi de Mardin’dir. 
Özellikle Mardin’de yaşanan problemler sonrası Nusaybin’de farklı zamanlarda bin den fazla 

TYP değerlendirildi” dedi. İstihdam alanlarının açılmasının önemine de değinen Bakan Yardımcısı 
Yegin konuşmasını şöyle sürdürdü:“İstihdamı artıracak alanların artması lazım yatırımların artması 
lazımdır.  Bu da neyle olur, güven, güvenlik, huzur, kardeşçe yaşamak, şehir, toprak vatanda olur. 
Dolayısıyla bizim güvenliğin sağlanması konusunda devletin ortaya koymuş olduğu bu kararlı tutumu, 
vatandaş olarak işli işsiz, çalışan, çalışmayan, işveren sanayici, tüccar olarak sahiplenmemiz gerekir. 
Bu konuda devletimize destek olmamız lazım. 

Bu desteği ortaya koyacağız. Her şeyi devlet gelsin bulsun, her arızalı tipi yakalasın her problemli 
insanı devlet istihbarat şuyuyla buyuyla bir şekilde ulaşsın bulsun değil ben de vatandaşım, 
burası benim şehrim buranın güvenliğinden, huzurlu bir şehir olmasından en başta devlet 

kadar bende sorumluyum, hep beraber buradaki huzura sahip çıkmamız gerekir anlayışıyla hareket 
etmemiz gerekir.”Bakan Yardımcısı Yegin, Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve Nusaybin İlçe 
Başkanı Mehmet Latif Özel daha sonran Nusaybin esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ak 
Parti Nusaybin ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle de bir araya gelen Yegin daha sonra Nusaybin 
Kaymakamı Ergün Baysal’ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerden sonra Bakan Yardımcısı 
Orhan Yegin Şırnak’ın Cizre ilçesine hareket etti.16.03.2017  
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ŞİNDA TEKSTİL SAHİBİ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

Şinda Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Cahit AKBABA odamızı 
ziyaret ederek Tekstil hakkında fikir alışverişinde bulundu.17.03.2017

İŞ ADAMI HABİB DOĞRU ODAMIZI ZİAYRET ETTİ

Nusaybinli iş adamı Habib DOĞRU Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen’i makamında ziyaret 
ettiler.17.03.2017
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MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİNİN ODAMIZA 
ZİYARETİ

Mardin Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Sn. Fuat Karakuş, İdari Hizmetler Daire Başkanı 
Sn. Murat Sinanoğlu ve Nusaybin Baştabibi Sn. M. Selim Ünverdi Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ettiler.21.03.2017
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23. ULUSLARARASI DOĞAL TAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARINA ODAMIZDAN 
KATILIM SAĞLANDI

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet DÜNDAR Dündarlar 
Uluslararası Taşımacılık Gıda İnşaat tekstil Petroıl Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve 
ortağı, ve bazı üyelerimiz  22 – 25 Mart 2017 MARBLE “23. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri 
İzmir’de fuara katılım sağladılar.22.03.2017
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NUSAYBİN TSO GİRİŞİMCİLERE GİRİŞİMCİ SERTİFİKALARI TESLİM ETTİ

Odamız (NTSO) ile (KOSGEB)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmecileri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı işbirliği ile girişimci adaylarına yönelik düzenlenen kursumuz 2017 yılının 
ilki tamamlanmıştır. Uygulamalı girişimci eğitimini başarı ile tamamlayan 30 kursiyerimize 

Odamız hizmet binasında Genel Sekreterimiz Abdulkadir GÜNEŞ tarafından sertifikaları teslim 
edildi.23.03.2017

HİSARCIKLIOĞLU AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi gören Sn.M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu (81) öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Solmaz 
Hisarcıklıoğlu’nun cenazesi, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camiinde cuma namazını müteakip 

kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allahtan 
rahmet, Hisarcıklıoğlu ailesine ve sevenlerine sabır dileriz.23.03.2017
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M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN ACI GÜNÜ

NTSO TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN ACI GÜNÜNDE YANINDAYDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz 
Hisarcıklıoğlu Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra son 
yolculuğuna uğurlandı.

Sayın Hisarcıklıoğlu’nu zor gününde siyasiler, işadamları ve yakınları yalnız bırakmadı.

Cenaze Namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen katılım sağladılar. Solmaz Hisarcıklıoğlu, kılınan 
cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.Cenaze töreninin ardından Sayın 
Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkez binasında taziyeleri kabul etti.

DR.ZEYNEL ABİDİN ERDEM ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr.Zeynel Abidin Erdem ve beraberindeki heyet 
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i makamında ziyaret 
ettiler.28.03.2017
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MARDİN VALİSİ SN.MUSTAFA YAMAN STK TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI 
DÜZENLEDİ

Mardin Valisi/Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Sn Mustafa Yaman, Mardin’de faaliyet gösteren 
Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Vali/Büyükşehir Belediyesi 
Başkan V. Mustafa Yaman, Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Artuklu 

Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar NTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum Özmen ve Mardin STK temsilcileri katıldı.28.03.2017
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TOBB DESTEĞİ İLE FUTBOL TURNUVASI BAŞLAMIŞTIR

TOBB tarafından 
desteklenen Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi 

Odası ve Ticaret Borsası 
tarafından organize edilecek 
olan Halı saha futbol 
turnuvamıza Odamıza 
bağlı tüm üyelerimiz kendi 
adına takım çıkarma ve 
turnuvaya davet ediyoruz. 
Turnuvamızın amacı 
Nusaybin halkına sosyal 
etkinlik ve kardeşlik 
adına katılmalarını arz 
ediyorum. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahsum 
Özmen.19.04.2017

NUSAYBİN’DE KUTLU DOĞUM COŞKUSU

Nusaybin Belediyesi ile Müftülüğü tarafından yapılan Kutlu Doğum Haftasına vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. Mitanni Kültür Merkezinde yapılan program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasından sonra programın açılış 

konuşmasını yapan Nusaybin Müftüsü İrfan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl yapılan 
Kutlu Doğum etkinliklerinde ‘Hz. Muhammed ve Güven Toplumu’ temasını işlediklerini söyledi. Açık 
konuşmasında: “Kur’an-ı Kerim’de 57 yerde tekrarlarıyla birlikte 64 defa ümmetten bahseder. 
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Hz. Muhammed de tüm insanlığa olduğu gibi bütün sözlerinde ümmetine ışık tutar. Kutlu 
doğum haftaları sadece Peygamber Efendimizi sevdiğimiz toplantılar olmamalı. Sevgiyle 
bilgiyi oluşturacağımız alanlar olmalı. Güven ahlakını aramıza yerleştireceğiz. Olmak veya 

oldurmak hususunda hep beraber Nusaybin’imizi ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı. Nusaybin 
Müftüsünün açılış konuşmasından sonda Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, ‘Hz. Muhammed ve güven 
Toplumu’ konulu konferans verdi. Konuşmasına Nusaybin’in tarihi ve manevi önemine değinen 
Çiçek: “Hz. Peygamberin torunlarında Zeynel Abidin’i evlerinde ağırlayan, arkadaşlarından Selman-ı 
Farisi’yi göğüslerine basan, Allah resulüne ümmet olma bahtiyarlığına ermiş, Allah resulü aşkıyla 
yanıp tutuşan Nusaybinli kardeşlerimle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Kutlu Doğum 
Haftasının Türkiye’deki kutlama tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarından bahseden 
Müftü Çiçek, Kutlu Doğum Haftasının Mevlit Kandilinin devamı olduğunu, ayrı bir hafta olmadığını 
söyledi. Çiçek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kutlu Doğumda 28 yıldır bir birikim var. Her Kutlu Doğumda aslında bir temamız var. Bir yanımıza 
Hz. Peygamberin merhemini sürmek istiyoruz. Onun sözlerinin bir parçasını hayatımıza, toplumun 
gündemine taşımak istiyoruz. Bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’nu işledik.” Konuşmalardan 
sonra hafta boyunca yapılan Kur’an-ı Kerim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren 
öğrencive kursiyerlere çeşitli hediyeler verildi. Kutlu Doğum Haftası Programı Grup Dergâh’ın 
okuduğu ilahilerle sona erdi 19.04.2017

NUSAYBİN TSO EV SAHİPLİĞİNDE MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/
BORSALARI VIII.MÜŞTEREK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

TOBB tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi 
kapsamında Mardin’de gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine müşterek toplantılar 
serisiyle devam ediliyor. Söz konusu toplantılarda Odaların/Borsaların kurumsal kapasitelerini 

artırmaya ve bölgesel kalkınmaya katkı seviyelerini yükseltmeye yönelik önemli kararlar alınıyor. Bu 
çerçevede Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, VIII.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
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26 Nisan 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan (NTSO: Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası, KTB: Kızıltepe Ticaret Borsası, KTSO: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO: Mardin Ticaret 
ve Sanayi Odası, NTB: Nusaybin Ticaret Borsası) şu isimler katıldı:

NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar, 
Genel Sekreter Abdulkadir Güneş, Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, Muhasebe Müdürü İhsan 
Öz, Sicil Memuru Nuh Özmen; KTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Abdulkadir 
Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; KTSO Genel Sekreteri Ahmet Aslan; MTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak, Genel Sekreter Çetin Sasa; NTB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şeyhmus Peker, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan 
Çelik; Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Behzat Ekinci. Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: 
akademik danışmanlık dönem değerlendirmesi, Mardin ili istatistiklerinin revizyonu, Mardin’in ziraî, 
sınaî ve hizmet yapısına ilişkin saha çalışmaları, MAÜ öğrencilerine yaz döneminde araştırma ve 
inceleme imkânı, Mardin Odaları/Borsaları ile ilgili üye anketleri, lisanslı depoculuk projesi, müşterek 
proje ekibi oluşturulması, sosyal sorumluluk projeleri, anız yakımına ilişkin yayınlar, akademik 
danışmanlık dönem faaliyetleri, akademik danışmanlık dönem aksiyon planı.

Söz konusu hususlardan bazılarına ilişkin şu müzakerelerde bulunuldu ve ilgili kararlar alındı:

Mardin ili istatistikleri revize edilecektir. Odalar/Borsalar, Mardin’e ilişkin özel bazı istatistiklere ve 
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bilgilere ihtiyaç duyan kişilere/kurumlara yönelik olarak 2015’ten itibaren hazırlayıp web sitelerinde 
yayınladığı dosyaları güncelleyecektir. Bu dosyada; Odaların/Borsaların üyelerine ilişkin detaylı 
bilgiler, kapasite kullanım oranları, OSB firma bilgileri, banka şube/sigorta acente bilgileri, Mardin 
ürün bilgileri vs. yer almaktadır.

Mardin’in ziraî, sınaî ve hizmet yapısına ilişkin saha çalışmaları gerçekleştirilecektir. Üniversite-Oda/
Borsa iş birliğiyle belli periyotlarla tarım, sanayi ve hizmet sektörleriyle ilgili çeşitli saha çalışmaları 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, MAÜ akademisyenlerinden de destek alınarak yapılacak 
saha çalışmalarından elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve bunların birer rapor halinde ilgili kişiler, 
kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

MAÜ öğrencilerine araştırma ve inceleme imkânına devam edilecektir. Üniversite-Sanayi/Hizmet 
işbirliğinin bir versiyonu olarak Odalarda/Borsalarda 2015 yılından itibaren MAÜ öğrencilerine 
yönelik yürütülen araştırma ve inceleme programlarına 2017 yazında da devam edilecek olup her 
Oda/Borsa kendi fiziksel şartlarını dikkate alarak öğrenci kabul edecektir. 2017 programları Temmuz-
Eylül döneminde yürütülecektir.

Oda/Borsa üye anket sonuçları önemle ele alınacaktır. Üyelerle gerçekleştirilen anketler sayesinde 
Odaların/Borsaların işleyişinde ve kurumsal yapısında karşılaşılan aksaklıklar tespit edilerek bunlar 
yerinde ve zamanında müdahalelerle giderilmeye çalışılacaktır. Bu tür anketler düzenli biçimde 
yapılmaya devam edilecektir.

Müşterek proje ekibi faaliyetlerine başlayacaktır. Odalar ve Borsalar, ilgi alanları dahilinde çeşitli 
projeler hazırlamak ve yürütmek maksadıyla bir proje ekibi oluşturma kararı aldı. Bu kapsamda 
her Oda ve Borsa birer personel tahsis etmek suretiyle bir ekip oluşturuldu. Söz konusu ekip, belli 
periyotlarla bir araya gelerek hem proje hazırlayacak/yürütecek hem de farklı alanlarda ortak faaliyetler 
icra edecektir.

Sosyal sorumluluk projeleri farklı alanlarda sürdürülecektir. Odaların/Borsaların bulundukları 
mekanlarla ve insanlarıyla bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla sosyal sorumluluk projelerine 
devam edilecektir. Bu çerçevede; eğitim, sağlık, sosyal ve benzeri alanlarda çeşitli projeler hayata 
geçirilecektir.

İyi dileklerle tamamlanan programda, IX.Müşterek Toplantının 2017 Temmuz’unda Kızıltepe Ticaret 
Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.26.04.2017
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TOBB TARAFINDAN DESTEKLENEN, NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 
VE TİCARET BORSASI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN HALI SAHA FUTBOL 
TURNUVASININ GRUP KURASI ÇEKİLDİ

TOBB tarafından desteklenen, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası tarafından 
organize edilen Halı Saha Futbol Turnuvasının grup kurası çekildi. 39 takımın katıldığı turnuva 
grup kuraları, takım yöneticilerinin katılımıyla Ticaret Borsası konferans salonunda çekildi. 

Turnuva koordinatörü Şehmus Ak başkanlığında çekilen kurada 8 grupta mücadele edecek takımların 
yeri belli oldu. Hakan Olimpik Spor Kompleksinde oynanacak turnuvanın ilk maçı Cuma Günü saat 
17.00’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Nu Cafe arasında oynanacak. 27.04.2017

39 takımın mücadele edeceği, 8 grup şöyle oluştu.

1.GRUP 1-Gökdelen Asansör 2-Esnaf Sanatkarlar odası 3-Civan Isı Cam 4-Nu cafe 5-Hizan Gıda 

2-GRUG 1-Sanayi Sitesi 2-Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 3-Baraj Restorant 4-Dilan Market 5-MY 
CAR

3.GRUP 1-Özerkan Lojistik 2-Aydın İnşaat 3-Gurin Spor 4-All Star 5-Demyol

4.GRUP 1-Omerya Trans 2-Klavuz PVC Fırat Pen 3-Lannis Sport 4-Emir Et Şarküteri 5-Emire Gözü 
Anadolu Lisesi

5.GRUP 1-Yahya Usta 2-Botan sigorta 3-Duruca Lezgin Spor 4-Akçatarla 5-Devlet Hastanesi

6.GRUP 1-Nusaybin Ticaret Borsası 2-Kartallar 3-Cafe Asmin 4-Arsemiea Çiğköfte 5-Brango Outlet

7.GRUP 1-Avenir Güvenkik 2-Cumhuriyet İlkokulu 3-Tepelatı 4-Ömeroğlu Çelik Kapı 5-Alfa Kitap evi

8.GRUP 1-Diyadin Kuaför 2-Mardin Seyahat 3-Nusaybin 1905 4-Kızılyıldız
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İŞ ADAMI MUSA KARTAL’IN ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybinli İş adamı ve Kartallar deri tesktil Anonim Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı 
Sn.Musa Kartal ve Muhasebe Müdürü Abdulğani Kızmaz odamızı ziyaret ettiler.02.05.2017

 

DİKA GENEL SEKRETERİ SN.YILMAZ ALTINDAĞ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA) Genel Sekreteri Sayın Yılmaz Altındağ Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ederek Nusaybin’in ekonomisi ve projeler hakkında 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Altındağ,Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen, Başkan 

Yardımcısı Mehmet Dündar ve Genel Sekreter Abdulkadir Güneş ile birlikte Nusaybin’in esnaflarını 
ziyaret ederek Nusaybin’in kalkınması için DİKA olarak her zaman yanımızda olacağını söyledi. 
Altındağ Gerek projesi hazır olan gerek yarım kalan işletmeler ile ilgili her türlü yardımı yapacağını 
aktarırken yanı sıra Nusaybin esnaf, tüccar ve Yönetim Kurulumuza ve personellere yönelik ilgili 
uzmanlarımız tarafından eğitimler düzenleyeceğini aktardı. Altındağ son olarak kapımız her zaman 
açık olduğunu ve her türlü desteği vereceğini aktardı.04.05.2017
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdür V Sn. Mesut Ağrakça Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ettileri.08.05.2017

 

BAŞKAN ÖZMEN’DEN BERAT KANDİLİ MESAJI

Ramazan aynın habercisi ve müjdecisi olan berat kandilinin barış,Huzur ve kardeşlik içerisinde 
geçmesini temenni eder birlik ve beraberliğimize vesile olması dileği ile cenab-ı Allahtan niyaz 
ederim.10.05.2017
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MARDİN KAMU HASTANELER BİRİLİĞİ GENEL SEKRETERİNİN ODAMIZA 
ZİYARETİ

Mardin Kamu Hastaneler birliği Genel Sekreteri Sn:Uzm.Dr. Fuat karakuş Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn:Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ettiler.11.05.2017

 

 

      
 

MARDİN TSO ZİYARETİMİZ

Mardin Tso Genel Sekreteri Çetin Sasa ve Muhasebe Müdürü Hakan Çayıroğlu Nusaybin Tso 
Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş ve Akreditasyon sorumlusu İlhan Özmen Mardin Tso 
Hizmet binasında Akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.12.05.2017
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4.ULUSLARARASI MARDİN TARIM EKİPMANLARI GIDA VE HAYNACILIK 
FAURI 

Mardinde düzenlenen 4.Uluslararası Mardin tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık fuarı 
düzenlendi. Fuara katılan Vali Yaman´a, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Ceyda 
Bölünmez Çankırı ile kent protokolü eşlik etti.Fuara Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen 

Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar Genel Sekreter Abdulkadir Güneş Akreditasyon Sorumlusu İlhan 
Özmen katılım sağladılar Nusaybinli firmalarımızdan Çıtıros sahibi Şeyhmus Özel ve Agit kahvesı 
standlarda yerini aldı.   

Fuar alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaman, fuarın bölge için çok önemli olduğunu 
söyledi. Yaman, “Mezopotamya´nın bereketli ovalarının merkezinde olan bir iliz. Çok güzel 
tarımsal faaliyet yapıyoruz. Üreticilerimizin hem bilgi becerileri hem de sektöre katkıları çok 

büyük. Bu nedenle de bu tür fuarları önemsiyoruz. Hem Valilik olarak hem de Büyükşehir Belediyesi 
olarak da bu fuarlara katkıda bulunuyoruz. Ürün yetiştirmekten ziyade sektördeki üreticilerimizin 
teknolojiyi de öğrenmesi ve teknolojiden haberdar olması gerekiyor. Bu fuara da teknoloji ağırlıklı 
firmalarda daha çok katılıyor. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.“Turist 
sayımızda yüzde 90 artış var”Mardin turizmi hakkında bilgiler paylaşan Vali Yaman, “Mardin moralde 
kazanıyor. Az önce verileri aldık. Geçen senenin ilk 4 ayına göre turist sayısında yüzde 90 artış var. 
Mardin merkezdeki yatak sayısının doluluk oranı yüzde 100´dür, ilçelerde yüzde 80´dir. Mardin 
genelinde yatak kapasitemizde doluluk oranı yüzde 90´dır. Şehir daha hareketli oldu. İnşallah bu 
şekilde devam edecek” diye konuştu.Fuara 200 firma katıldı Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
ve Kızıltepe Ticaret Borsası´nın öncülüğünde düzenlenen fuara, 25´i yabancı 200 firma katıldı. 15 
Mayıs´a kadar açık olacak fuarda, tohum, gübre, yem, fidan, sulama üniteleri, seracılık, ilaçlama gibi 
tarım ve tarım teknolojileri ürünlerinin yanında gıda ürünleri de sergileniyor.12.05.2017
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ÜYEMİZİN MOVAPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE OLAN İŞ YERİNİ ZİYARET 
ETTİK

Movapark alışveriş merkezinde iş yeri bulunan üyemiz Üstemel Elektronik limited şirketi 
yetkilisi Tahir Üstemel’i yerinde ziyaret ettik.12.05.2017

NUSAYBİN TSO DELEGELERİ TOBB 73.GENEL KURULUNA KATILDI 

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık. Hep 
daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz” diye konuştu.Nusaybin 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulşu Başkanı Mahsum Özmen Meclis Başkanı Müfit Adnan 
Yumuşak Meclis Üyesi Metin soyubey ve Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladılar.
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TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını dolduranlara, son seçimlerden bu yana ahirete intikal eden Oda 
ve Borsa Başkanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Başkanlık yapmış olan Ali 
Coşkun’a Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket takdim edildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde yapılan törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve TOBB delegeleri 
katıldı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım’a tüm 
Türkiye’yi bir araya getiren Ekonomi Şuralarında, kabinesiyle birlikte saatler boyunca iş dünyasının 
sorunlarını dinlediği için teşekkür etti.Hisarcıklıoğlu, ayrıca iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok 
düzenleme meclisten geçerken, Türk özel sektörüne destek veren; Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve Türk 
iş âleminin sorunlarının çözümüne yönelik çabalarından dolayı; Meclis’e, siyasi partilere, komisyon 
başkanlarına ve tüm milletvekillerine teşekkürlerini iletti.Oda ve Borsa mensuplarımızın gurur 
gününde biraraya geldiklerini ifade eden TOBB Başkanı, “Onların emekleri ve gayretleriyle, kurumsal 
hizmet kapasitemiz her yıl daha da gelişti. Odalarımız ve Borsalarımız reel sektörümüzün asli hizmet 
merkezleri haline geldi. Bu sayede memleketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandı.
Tüm bunları el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Bu camiaya ve ülkemiz ekonomisine 
büyük hizmetlerinden dolayı; delege olarak bu yıl 10 yıl ve 20 yılını dolduran arkadaşlarımıza, son 
seçimimizden bu yana ahirete intikal eden Oda ve Borsa Başkanlarımızın ailelerine ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nde Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun Ağabeyimize fazlasıyla hak ettikleri “Hizmet 
Şeref Belgeleri ve Plaketleri”ni takdim edeceğiz. Bu kıymetli insanların emeklerini, her zaman minnet 
ve takdirle anacağız. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken herkesin başarılarını daim 
kılsın” diye konuştu.Toplantının ev sahipliğini, Bakan Bülent Tüfenkci’yle birlikte yaptıklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Çalışkan, vizyon sahibi böyle bir bakanımız olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza 
ve Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz iş ve yatırım ortamını iyileştiren, reel sektörümüzün 
rekabet gücünü artıran Başbakanımıza, Başbakan Yardımcılarımıza ve tüm bakanlarımıza da 
şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
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-“Örnek  meslek örgütüyüz”

Oda ve Borsa camiası olarak sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta 
olmadıklarının altını çizen M. Rİfat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Her alanda, yeni ve çok daha büyük 
hedeflere ulaşmak için gayret gösterdik. Çünkü bizler kadim Ahilik teşkilatımızın günümüzdeki 
temsilcisiyiz. Ecdadın bize bıraktığı bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğraş veriyoruz. Sadece 
şikâyet etmek, sadece talep etmek bize yakışmaz. Sorunlar ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerini 
hazırlıyor, siyasilerimize ve hükümetimize iletiyoruz. G20’den, Eurochambres’a, İslam Odası’ndan, 
Asya-Pasifik Odası’na kadar, tüm küresel platformlarda Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, 
hakkını savunuyoruz.Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ülkemizin her köşesinden ve tüm 
sektörlerden, küçük-büyük, yerli-yabancı 1,5 milyon üyesiyle iş âleminin tamamını bir araya getiren 
en büyük meslek örgütüdür. Gururla ifade etmek isterim ki biz aynı zamanda ülkemizde katılımcı 
demokrasinin yayılması açısından da örnek gösterilecek bir meslek örgütüyüz. 365 Oda ve Borsamızın 
her biri demokratik yapısı ve geleneğiyle, ülkemizin her yanında demokrasi kültürünün gelişmesine 
kök salmasına katkıda bulunuyor.  Zira demokrasi demek, müzakere demektir. İşte her toplumsal 
kesimin, her farklı düşüncenin, her farklı anlayışın, kendisini temsil etme imkânı bulduğu en geniş 
tabanlı yapı burada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde.Burada her meseleyi müzakereyle ele aldık, 
istişare ettik.  Hazreti Mevlana diyor ki: Hepimiz aynı bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte varız. 
İşte biz de birbirimizi dinledik, birbirimizi anladık, öteki diye bakmadık. Farklılıklarımıza, farklı 
düşüncelere ve inançlara saygı gösterdik. Kimseye ayrım yapmadık. Sonuçta ayrılık değil, birlik ve 
beraberlik hâkim oldu. Bu sayede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş dünyamızın en güçlü sesidir.  
Her gün halkımızın içinde, piyasaları en iyi bilen, ülkemizdeki sıkıntıları en yakından takip edenler 
işte buradaki iş dünyasıdır. Bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, her sene daha 
çok iş, daha çok aş sağlıyor, milletimize daha çok umut veriyor.  Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı 
işte bu salonda gördüğünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Müteşebbislerimizle, onların asli 
temsilcileri olan Oda ve Borsa Başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yani bu salonu dolduran vefakâr ve 
cefakâr dostlarımla iftihar ediyorum.”
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Türk özel sektörü olarak dün olduğu gibi yarın da, ülkeyi daha güçlü, daha zengin yapmak için 
üretmeye, emek vermeye devam edeceklerinin altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, elbirliğiyle 
Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacaklarını vurguladı.

- Başbakan Binali Yıldırım 

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında, iş dünyasına hitaben, “Hain darbe girişiminin hemen 
arkasından ekonomi çarklarının durmasına izin vermediniz. Tarihe geçecek bir duruş ortaya koydunuz. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin daha fazla üretmek için çabaladığını ve risk aldığını, elini taşın 
altına koymaktan çekinmediğini görmek bizleri mutlu etmiştir.” ifadesini kullandı.

 Hükümet olarak TOBB mensuplarının ekonomiye kattığı değerin farkında olduklarını dile getiren 
Yıldırım, şunları kaydetti:

 “15 Temmuz darbe girişimine karşı ülkenin geleceğini kurtarma noktasında milletle beraberliğiniz, 
hükümetle beraberliğiniz önemliydi. O gece hepimiz sokaklardaydık. Demokrasiden, hukuktan, 
adaletten yana olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hain darbe girişiminin hemen arkasından 
ekonomi çarklarının durmasına izin vermediniz. Tarihe geçecek bir duruş ortaya koydunuz. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin daha fazla üretmek için çabaladığını ve risk aldığını, elini taşın altına 
koymaktan çekinmediğini görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu fedakarlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı İstihdam Seferberliği çağrısına en yüksek düzeyde karşılık vererek gösterdiniz. Beş ay gibi 
kısa bir sürede 1 milyonun üzerinde yeni istihdam imkanı doğmuştur. 1 milyondan fazla işsize iş ve aş 
sağladınız. Teşekkür ediyorum.”

  “27 bin KOBİ’ye 5 milyar liranın üzerinde imkan sağlandı”

 Başbakan Yıldırım, iş dünyasıyla birlikte KOBİ’ler için “nefes kredisi” sağladıklarını anımsatarak, şöyle 
dedi:”Bu imkan kapsamında kısa sürede 27 bin KOBİ’ye 5 milyar liranın üzerinde imkan sağlanmıştır. 
Hükümet olarak her zaman istişareye önem veriyoruz. Sizlerle buluşmamızda birlik ve beraberliğimizi 
tazeliyoruz. Hem bakanlık yaptığım dönemde hem de başbakanlığım süresinde daima üreten, istihdam 
oluşturan, katma değer sağlayan sanayi sektörümüze, hizmet sektörümüze ve ticaret erbabımıza 
destek oldum, yanlarında yer aldım. Sizler sanayicinin, esnafın, iş dünyasının ihtiyaçlarını yaşayarak 
biliyorsunuz. Bir sorun gördüğünüzde bu sorunu iletmekle kalmayınız, ülkemizin değerine değer 
katmak için çözüm önerilerini de bizlerle paylaşmalısınız. Sizden gelen her öneri, eleştiri ve fikri çok 
ciddiye aldık ve gereğini de yaptık. Ortak akıla her zaman çok önem verdik ve bu sayede çok mesafeler 
aldık.”Sanayici ve iş adamlarının çalışma şartlarını iyileştirmeyi, her platformda müteşebbisleri 
desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, dışarıda ve içeride Türkiye için çalışan iş alemine öz 
güven kazandırdıklarını vurguladı.Anadolu’nun her köşesinden gelen müteşebbislere ve iş adamlarına 
seslenen Yıldırım, şunları söyledi:”Sizin bugüne kadar yoğun çabalarınız ve emekleriniz bulunuyor. 
Bunun için size müteşekkiriz. Bu çabalarınız, yaşadığınız topraklara en güzel vefa örneğidir. Ortaya 
koyduğunuz dayanışma memlekete sevdanızın yansımasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da el ele ülkemizi aydınlık yarınlara taşımanın kararlılığındayız.”Türkiye’nin, 16 Nisan’da halk oylaması 
yaptığını, böylece yönetim sisteminde değişikliğe gittiğini anlatan Başbakan Yıldırım, 3 Kasım 2019’da 
yapılacak ilk genel seçimde milletin, bu sistem için sandığa gideceğine ve sistemin fiilen uygulanmaya 
başlanacağına işaret etti.

 -Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “7 Haziran’da demokrasiyi kesintiye uğratmaya çalışanlar, 
17-25 Aralık’ta yargı darbesi yapmaya çalışanlar, 15 Temmuz’da hain FETÖ darbesini gerçekleştirenler 
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karşısında susanlar, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini anlayamazlar. Onun için biz sonuna kadar 
demokrasi diye yola çıktık ve bundan da asla vazgeçmeyiz.” dedi.Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin (TOBB) 73. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen, “Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim 
Töreni”ne katıldı.Tüfenkci, olağanüstü halin (OHAL) iş dünyası ve ticaretin önüne engel olarak değil, 
güvenliği sağlamak adına getirildiğini ifade ederek, “Ne OHAL’den dolayı kapanan bir fabrika var ne 
de ticareti kesintiye uğrayan bir kesim var ama terörle arasına mesafe koyamayanlara karşı elbetteki 
OHAL’in verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Çünkü iş dünyası, güvenlik, güven, istikrar ve 
huzur ister. Huzuru ve güvenliği sağlamak için terör örgütleri ülkede bitene, kökü kazınana, tehdit 
olmaktan çıkana kadar elbetteki OHAL’in sizin güvenliğinizi sağlamak adına, belli bir süre devam 
etmesinde fayda olduğunu zaten sizler ifade ediyordunuz.” diye konuştu.

  “Kara lekemiz yok, kara lekesi olanlar utansın”

Üniversitelerde özgürlüğü savunduklarını belirten Tüfenkci, ülke topraklarının nice ilim ve bilim 
adamları yetiştirdiğini dile getirdi. Ülke tarihi ve medeniyetiyle övündüklerini söyleyen Tüfenkci, “Biz 
bizden önceki devletlerle, Osmanlıyla da Selçukluyla da övünüyoruz. Onun için bizim kara lekemiz 
yok. Kara lekesi olanlar utansın.” ifadesini kullandı.

 Tüfenkci, sanayinin yerli ve milli olması için çalıştıklarını anlattı. Bu konuda önemli destekler 
sunduklarını belirten Tüfenkci, bugün gelinen noktada gurur verici tablolarla karşılaşıldığını ancak 
bunun yeterli olmadığını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi. 

 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında, “Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi 
FETÖ’cüymüş. Her muhalifi FETÖ’cü diye suçlarsanız, FETÖ’cülüğü ödüllendirirsiniz. Hala bunun 
farkında değil miyiz? Doğruyu yapalım.” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 
(TOBB) düzenlenen, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde, kendisinden önce 
konuşan Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerini hatırlatarak, “Eğer her şey çok iyiyse, iş insanlarımız 
kazanıyorsa, vergilerini ve sigorta primlerini niye ödeyemiyorlar?” diye sordu. Bugünkü konuşmasında, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu zor şartlardan çıkmasının yollarını, stratejilerini anlatacağını belirten 
Kılıçdaroğlu, Türkiye bölgesinde güçlü, saygın bir ülke olması için yeni bir stratejiye ihtiyaç olduğunu 
ifade etti.

CHP’nin stratejisinin dört ayağının bulunduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, bunlardan birincisinin 
özgürlükçü demokrasi ve hukukun üstünlüğü olduğunu vurguladı.

 Anayasa değişikliği sırasında, üniversitelerin konuşmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede ‘yargı 
bağımsızlığı’ söylendiği zaman neden itiraz ediliyor? Bir partinin genel başkanı neden mahkemelere 
hakim tayin edebiliyor?” ifadesini kullandı.23.05.2017
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KÜLTÜR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BAŞKAN ÖZMEN TARAFINDAN AÇILDI

Nusaybin’de 3 yıldır hizmet veren Özel Sahra Sürücü Kursu, ilçeye yeni bir öğretim kursu daha 
kazandırdı.Türkiye’nin önde gelen eğitim ve öğretim kurumlarından Kültür Öğretim Kursunun 
Nusaybin Şubesi açılışına Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Esnaf 

Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan, Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri ile çok sayıda 
davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Kültür Özel Öğretim Kursu Kurucuları Adil 
Oktay ve Murat Aslan, misafirlerine kurumu tanıttı. Açılıştan sonra misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı. 
Başkan Özmen’de Eğitime çok önem verdiğini ve bu konuda her türlü desteği vereceğini aktarırken 
yeni açılan işyerini hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulundu.25.05.2017
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NUSAYBİN TOBB FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bağlı Nusaybin TSO ve TB tarafından düzenlenen Halı 
Saha Futbol turnuvasında şampiyonluk heyecanı yaşandı. Hakan Olimpik Spor Kompleksinde 
Şehmus Ak koordinatörlüğünde düzenlene Halı Saha Futbol turnuvası final maçı Nusaybin 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası (NESO) ile Ömerya Trans arasında oynandı. Rakibini 3-0 yenen Nusaybin 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası şampiyon oldu. Turnuvada Ticaret Borsası üçüncü, Avenir Güvenlik en 
centilmen takım olurken turnuvanın Gol kralı Hogir Duman, en iyi kaleci ise Abdulgafur Demirel 
oldu. Final maçı sonrası ödül töreni düzenlendi. 

Törene katılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dündar,Genel Skreter Abdulkadir Güneş 

Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, 

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulgani Bilge, 

DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül, 

Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, 

Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri dereceye giren takımlara, Komite 
üyelerine ve turnuvaya destek verenlere madalya, kupa ve plaket verdi. Turnuvanın ödül töreni sonrası 
açıklama yapan Özmen ve Aktaş, amaçlarının Nusaybin’deki gençlerin bir araya gelerek kaynaşma ve 
dayanışmalarına katkı sağlamak olduğunu kaydetti. 

Turnuva Koordinatörü Şehmus Ak da turnuvada mücadele eden sporcu ve takımlar ile destek veren 
herkese teşekkür etti. Öte yanda bir metre yüksekliğindeki şampiyonluk kupasının Nusaybin’deki 
turnuvalarda bir takıma verilen en büyük kupa olduğu öğrenildi. 25.05.2017
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NUSAYBİN ANADOLU LİSESİNDE TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI

Nusaybin Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Açılış yoğun ilgiyle karşılandı.
Nusaybin Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışı 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Aydın Nusaybin Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar ve Okul Aile Birliği yöneticileri tarafından yapıldı. 
Açılışta fuar hakkında bilgi veren okul müdürü Tacittin Akdeniz: “Coğrafya öğretmenimiz Berivan 
Aslan’ın Proje yürütücülüğü görevini yaptığı fuarda 16 danışman öğretmen ve 92 görevli öğrenci ile 16 
adedi araştırma projesi olmak üzere toplam 53 proje gerçekleştirilmiştir” dedi.Fuara katılan misafilerler, 
sergilenen eserleri yakından incelerken görevli öğretmen ve öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı. 
Gün boyu açık kalan fuara öğrenci, öğretmen ve veliler büyük ilgi gösterdi.26.05.2017

  OBB TARAFINDAN GÖNDERİLEN GIDA YARDIM İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
ODAMIZ TARAFINDAN DAĞITLDI DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi Ramazan ayı nedeniyle  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
Odamıza gönderilen gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum 
Özmen, Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar ve Genel Sekreter Abdulkadir Güneş tarafından 

dağıtıldı. Başkan Özmen Bu yardımı geleneksel hale getirip her yıl yardımda Bulunan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanına ve Yönetimine teşekkür etti.05.06.2017
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 İLÇE MÜFTÜMÜZ ZİYARETİ

Genel Sekreter’imiz Abdulkadir Güneş Nusaybin İlçe Müftüsü Sn. İrfan Açık ve Aydınlar 
konaklama tesisleri yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdulhalim Aydın ile iftardan sonra kısa bir 
sohbet gerçekleştirdik.05.06.201

 

AYDINLAR KONAKLAMA TESİSİ ZİYARETİMİZ

Genel Sekreterimiz Abdulkadir Güneş Aydınlar Konaklama tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Abdulhalim Aydın’ı yerinde ziyaret ederek Tesis hakkında bilgi alan Güneş daha sonra tesisin 
Yönetim Kurulu başkanı Abdulhalim Aydın ile birlikte tesisi gezdiler.05.06.2017
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NUSAYBİN KAYMAKAM’ININ ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Kaymakamı Sn.Ergün Baysal Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mahsum Özmen’i 
makamında ziyaret ederek Nusaybin hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.07.06.2017

 

NUSAYBİN’DE KARNE HEYECANI

2016-2017 Eğitim öğretim sezonu bitimi nedeniyle Nusaybin’de karne heyecanı yaşandı. Nusaybin 
Anadolu Lisesinde yapılan törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Milli 
Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürü Abdulbaki Tek ve Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet 

Ayaz ve Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dündar katılım sağladılar. Okulda yapılan 
törende okul birincisi İbrahim Halil Batu birincilik kütüğüne ismini çaktı. 

Daha sonra Kaymakam Baysal, okulda düzenlenen ‘Kitap Kurtları yarışıyor’ yarışmasında en çok kitap 
okuyan Nurten Başarı isimli öğrenciyi çeyrek altınla ödüllendirdi. Sınıfları dolaşarak öğrencileri tebrik 
eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Baysal ile Milli Eğitim Müdürü Çetin öğrencilere karne dağıttı. 

Almanca yabancı dil eğitimi alan sınıflardaki öğrencilerle Almanca sohbet eden Kaymakam Baysal, 
öğrencilerin yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri tavsiyelerinde bulundu. Öğrencilerin yaz 
tatilinde mutlaka kitap okuması gerektiğini kaydeden Kaymakam Baysal, eksiği olanların eksiklerini 
tamamlaması, durumu iyi olanların da daha iyi hale gelmesi için yaz tatilini fırsata çevirmeleri 
gerektiğini ifade etti. Nusaybin Milli Eğitim Müdürü İlçede Anasınıfı, İlkokulu, Ortaokul ve Liselerde 
eğitim alan 27 Bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirti.09.06.2017
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7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

Nusaybin Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Sn.Hüseyin Kalaycı ve Gelir Şefi Sn. Abdulkahar 
Tekin oda Genel Sekreterimiz Abdulkadir Güneş’i makamında ziyaret ederek 7020 Sayılı 
Yapılandırma Kanunu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.13.06.2017
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BAĞCILAR BELEDİYESİ NUSAYBİN’DE İFTAR VERDİ

İstanbul’a bağlı Bağcılar Belediyesi Nusaybin’de tarihi Zeynel Abidin Camiinde iftar programı 
düzenledi. Nusaybin tarihi Zeynel Abidin Camiinde verilen iftar yemeğine Nusaybin Kaymakamı 
ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Cumhuriyet 

Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Bağcılar Ak Parti İlçe Başkanı İzmet Öztürk, Nusaybin İlçe 
Başkanı Mehmet Latif Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mahsum Özmen’de katılım 
sağladılar. Bağcılar ve Nusaybin’deki Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. İftar 
öncesi Kaymakam Baysal ve Başkan Çağırıcı, iftarı bekleyen vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti. 
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, iftara katılan çocuklarla yakından ilgilendi. İftar programında bir 
konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Nusaybinlilerle iftarda bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çağırıcı şöyle konuştu. Bağcılar 750 bin nüfusuyla İstanbul’un 
büyük ilçelerinden bir tanesidir. Mevcut nüfusun içerisinde Anadolu’nun tüm renklerini barındırdığı 
gibi Mardinli, Nusaybinli hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. 40 yıla aşkın birlikte bir dostluğumuz 
ve kardeşliğimiz var. Memleketlerimiz birbirine uzak olsa bile aynı coğrafyanın gülü, aynı kültüre 
ve inanca sahip olarak ne kadar Giresunluysak ne kadar İstanbulluysak o kadar Mardinliyiz o kadar 
da Nusaybinliyiz. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Günü birlik veya ilk defa Nusaybin’de değiliz.” 
dedi. Başkan Çağırıcı konuşmasını, Ramazan Bayramının başta Suriye olmak üzere bölgeye huzur, 
barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’dan 
sonra konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ise, Bugün düzenlenen 
iftar programının Bağcılar Belediyesi tarafından verildiğini belirterek Başkan Çağırıcı ve Bağcılar 
Belediyesine teşekkür etti. Baysal: “Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan Ayında iftar 
sofralarını paylaşmak hem dinimizin bir gereği hem toplumsal hayatımızda birbirimizin derdinden 
anlamanın birbirimize hem hal olmanın bir gerekliliğidir. Ne mutlu ki Nusaybin’de böyle bir iftar 
gecesinde hep birlikteyiz” şeklinde konuştu. İftar programından sonran Bağcılar Belediye Başkanı 
Çağırıcı ilçeden ayrıldı.18.06.2017
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NUSAYBİN’DE BAYRAMLAŞMA

Ramazan Bayramı nedeniyle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal tarafından 
bayramlaşma programı yapıldı. Kasr-ı Serçehan’da Baysal’ın ev sahipliğinde yapılan 
bayramlaşmaya Garnizon Komutanı P. Yarbay Barış Konak, Emniyet Müdürü Abdürrahim 

Zengin, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen katılım 
sağladılar. Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri, Muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. Kaymakam Baysal, programa katılanlarla tek tek bayramlaşarak, aileleriyle güzel 
bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramlaşmadan sonra misafirlere çeşitli ikramlar 
yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Baysal, tüm Nusaybinlilerin Ramazan Bayramını 
kutladığını ifade etti.25.06.2017 

DİKA ZİYARETİMİZ

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter’imiz Abdulkadir Güneş Dicle Kalkınma Ajansı 
(DİKA)Genel Sekreter’i Sayın Yılmaz Altındağ’ı makamında ziyaret etti.30.06.2017
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BAYRAM ZİYARETLERİ

Üyelerimizin ramazan bayramı nedeniyle odamızı ziyaret ederek bayram kutlamalarında 
bulundular.28.06.2017

 



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU92

KANAL 7’DEN ODAMIZA ZİYARET

Kanal 7 mühabiri Meltem’le zirvedikiler Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahsum 
özmen’i makamında ziyaret ederek Nusaybin ekonomisi hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular.01.07.2017

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB ‘DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge Toplantıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri ile başladı.Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen katılım sağladılar.TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak için biraraya geldiklerini ifade ederken, 

oda ve borsaların, üyelerine yaptıkları hizmetler konusunda bilgilendirmelerde bulunmalarını ve 
iş dünyasının bu imkanlardan yararlanmasını istedi.TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen toplantıda 
ekonomideki gelişmelere ilişkin geniş bir sunum yapılırken, Hisarcıklıoğlu son dönemde özel sektör 
için neler istediklerine, nelerin hayata geçtiğine ve değiştiğine dair bilgilendirmede bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istihdam konusunda bir söz verdiklerini hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, 1 yılda 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedef koyarken, 6 ayda 1 milyon 
200 bin istihdam rakamına ulaştıklarının altını çizdi.Büyüme rakamlarının sevindirici olduğuna 

işaret eden TOBB Başkanı, yıl sonuna kadar da bu yüksek büyümenin devam edeceğine inandıklarını 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Büyümenin yansımasını da istihdam sayısında görüyoruz” dedi. Ekonominin 
büyümesi halinde ülkenin zenginleşeceğini söyleyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin de 
işsizlik sorununu çözeceğini anlattı.Karşılıksız çek rakamlarının bir önceki seneye göre yüzde 28 
oranında azaldığına dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçen sene karşılıksız çekten şikâyet 
ediyorduk. Bakın azaldı. Senetlerde bir artış var. İnşallah onun için de uygun bir yol bulunacak” dedi. 
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde canlanmalar görüldüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
yatırım miktarlarında da artışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri arasında 
yapılan anket sonuçları da değerlendirildi.06.07.2017
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7. DÖNEM KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSUMUZ BAŞLAMIŞTIR 

Nusaybin Ticaret ve Odası ve KOSGEB İş Birliğinde gerçekleştirilecek olan “Girişimcilik Eğitimi 
08.07.2017 tarihinde başlamış 16.07.2017 tarihinde sona erecektır. eğitim almaya hak 
kazanan 30 kişi girişimci adayları için kurs çok önemli bir fırsat, eğitimlerini tamamlayarak 

sertifika alacak adaylar 50 bin TL’ye kadar hibe desteği almaya hak kazanacaklardır. 

Konu hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen “7. Dönemini gerçekleştirdiğimiz 
KOSGEB Girişimcilik Kursunun en yüksek başvurusunu bu dönemde aldık. Ancak inanıyorum ki bu 
durum her geçen gün daha güçlü adayların olmasına ve bunun neticesinde daha güçlü işletmeler 
açılmasına sebep olacaktır. Temmuz ayı KOSGEB girişimcilik kursuna katılmaya hak kazanan adayların 
hepsini tek tek tebrik ediyor ve en kısa zamanda hedeflerini gerçekleştirmelerini temenni ediyorum” 
dedi.08.07.2017
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MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI ENGEL TANIMIYOR

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, TOBB/TEPAV’ın “81 İle 81 Akademik Danışman” 
Projesi kapsamında Mardin’de gerçekleştirdiği yerel iktisadî kalkınma faaliyetleri yanında 
çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Odalar/

Borsalar, engelsiz vatandaşların engellerini ortadan kaldırmaya katkıda bulunabilmek üzere “özellikli 
tekerlekli sandalye” dağıtımında bulundu.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, 26 Nisan 2017’deki VIII.Müşterek Oda/Borsa Toplantısında 
aldığı kararlardan biri olan “Engelsizler Kampanyası”nı 13 Temmuz 2017’de hayata geçirdi. Bu 
kapsamda temin edilen 21 adet özellikli tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 
törenle kişilere ve ilgili kurumlara teslim edildi.

Mardin’de bir araya gelen İl ve İlçe Odaları/Borsaları (Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret 
Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) 
Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Sekreterleri/Yardımcıları, Üyeleri ve Akademik Danışmanı, böyle 
hayırlı bir işe aracılık etmekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Ayrıca, buna dolaylı yönden 
vesile oldukları için üyelerine şükranlarını arz ettiler.

Mardin Merkezinde, Kızıltepe’de ve Nusaybin’de dağıtımı gerçekleştirilen özellikli tekerlekli 
sandalyeleri alan “engelsiz vatandaşlar”ın sevinçleri gözlerinden okunuyordu. İhtiyaç sahipleri, bu 
hayırlı hizmetlerinden dolayı Mardin İli ve İlçeleri Odalarına/Borsalarına teşekkür ettiler.13.07.2017

Odalar/Borsalar, bulundukları mekanlarla ve insanlarıyla bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla bu 
tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirdi. Bu çerçevede; eğitim, sağlık, sosyal 
ve sair alanlarda benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade ettiler.13.07.2017
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15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ “GÜCÜMÜZ 
MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan;

• Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 

• Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), 

• HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 

• Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 

• Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
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• Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız.

Bu masada oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda 
yapıyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz.

İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacağız.

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.

O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı.  

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası 
başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma 
düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına 
değerlerini savundu.

Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanında yer 
aldı. 
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Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık.

Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.

Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini 
Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.

Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu.

2301 vatandaşımız gazi oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir.

Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin 
sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı 
şekilde sürdürülmelidir.

Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin 
vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,

En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.

Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsini de kısa sürede atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık.

İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam 
sağladık.

İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık.

Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.
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Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.

Ama biz dimdik ayaktayız.

Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.

Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık.

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek 
ileriye taşımalıyız.

Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzulamaktadır.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet 
ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir 
gelecek inşa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 
hedeflerine taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.13.07.2017

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
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MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI IX.MÜŞTEREK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

TOBB/TEPAV’ca yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında Mardin’de 
gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen 
müşterek toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, 

IX.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Kızıltepe Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter 
Yardımcısı Metin Sert; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, 
Genel Sekreteri Çetin Sasa; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, 
Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus 
Peker, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; Mardin İli 
ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: akademik danışmanlık dönem değerlendirmesi ve görev-
sorumluluk belgesi, Mardin Odaları/Borsaları ile ilgili anketler, akreditasyon süreç şeması, Oda/
Borsa faaliyetlerinin medyada görünürlüğü, üniversite-tarım/sanayi/hizmet işbirliği çalışması, sosyal 
sorumluluk projesi takdim toplantısı yer ve zaman tespiti, kalkınma ajansı toplantısı zaman tespiti, 
coğrafî işaretler mardin zirvesi müzakereleri, müşterek proje ekibi toplantısı yer ve zaman tespiti, anız 
yakımına ilişkin tedbirler, akademik danışmanlık dönem faaliyetleri, akademik danışmanlık dönem 
aksiyon planı.

Bu hususlardan bazılarına ilişkin şu müzakerelerde bulunuldu ve ilgili kararlar alındı:

• Akreditasyon süreç şeması irdelenerek öne çıkan faaliyetlere ağırlık verilecektir.

Mardin İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının tamamı akredite kurum statüsündedir. Bununla beraber 
Odalar/Borsalar, bunun bir defaya mahsus olmadığının fakat titizlikle sürdürülmesi gereken bir 
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süreç olduğunun farkındadır. Bu maksatla, tüm Odaların/Borsaların ilgili kurulları bir araya gelerek 
karşılıklı yardımlaşma ile mevcut pozisyonlarını en azından korumaya ve daha üst sınıf Oda/Borsa 
statüsüne geçmeye çalışacaktır.

• Üniversite-tarım/sanayi/hizmet işbirliği çalışması hazırlanacaktır.

Odalar/Borsalar, başta Mardin Artuklu Üniversitesi olmak üzere paydaş kurumlarla gerçekleştirdiği 
sektörel işbirliği örneklerini içeren bir kitapçık hazırlanmasını planlamaktadır.

• Kalkınma ajansı ve ilgili kuruluşlarla lobi faaliyetleri icra edilecektir.

Odalar/Borsalar, bölgesel kalkınma amaçlı faaliyetlerin icrası için ilgili kamu/özel/karma nitelikli 
kuruluşlar nezdinde lobi faaliyetleri icra etmeye karar vermiştir. Bu kapsamda, ilki Dicle Kalkınma 
Ajansı (DİKA) ile olmak üzere bir toplantı düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda DİKA 
ile Yöresel Ürünler Fuarı, Coğrafî İşaretler Zirvesi ve Proje Hazırlama Eğitimleri düzenlenmesi 
hususlarında müzakerelerde bulunulacaktır.

• Müşterek proje ekibi toplantılar serisine başlayacaktır.

Odalar/Borsalar, VIII.Müşterek Toplantı ile kurdukları Mardin Müşterek Proje Ekibinin aktif hâle 
gelmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda söz konusu ekip, Odaların/Borsaların ilgi alanları dahilinde 
çeşitli projeler hazırlamaya ve yürütmeye odaklanacaktır.

• Anız yakımına ilişkin tedbirler alınmaya çalışılacaktır.

Odalar/Borsalar, Mardin tarım sektörünün yapısal sorunlarından biri olan verimliliğin artırılmasına 
yönelik birtakım tedbirler almaya hazırlanıyor. Bu amaçla, bölgede yaygın olarak gerçekleştirilen anız 
yakımının temelinde yatan sebeplerin ortadan kaldırılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde 
bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, bölge çiftçisinin ikinci ürünü ekmek amacıyla 
başvurduğu anız yakımı yerine, toprağı uygun biçimde işleyecek ve ikinci ürünün ekimine hazır 
hâle getirecek teknolojik alt yapının sağlanması için ilgili Bakanlıklara bir dosya hazırlamaya karar 
vermiştir. 

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, X.Müşterek Toplantının 2017 Eylül’ünde 
Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.11.07.2017
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ÜNLÜ ŞAİR SENAİ DEMİRCİ NUSAYBİN’DE ŞİİR SEVERLERLE BULUŞTU

Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen Demokrasi Milli Birlik ve 
Beraberlik günü etkinlikleri sürüyor. İlçeye davet edilen ünlü Şair Dr. Senai Demirci, Mitanni 
Kültür Merkezinde 15 Temmuz şehitlerini anma konferansına katıldı. 

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Nurettin Şimşek’in sunumuyla başlayan program Senai Demirci’nin 
konferansıyla devam etti. Şair Demirci: “Bir daha hiç kimsenin aklından bu millete darbe yapmak 
geçemeyecektir. Çünkü biz onu kanımızla devirdik” ifadelerini kullandı. Şair Demirci konferansı 15 
Temmuz gecesi canları pahasına mücadele eden şehitleri anlatarak sonlandırdı. Konferanstan sonra 
Demirci kitaplarını imzaladı. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Garnizon 
Komutanı P. Bnb. Latif Kara, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Ak Parti ilçe başkanı Mehmet 
Latif Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri, 
Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.14.07.2017
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MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI DİCLE KALKINMA AJANSI 
İLE DİRSEK TEMASINDA

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman Projesi” kapsamında, 
Odaların/Borsaların kurumsal kapasiteleri artırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Mardin İli ve 
İlçeleri Odaları/Borsaları, kurumsal ilişkilerini güçlendirmeye ve bununla bağlantılı olarak 

işbirliği seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Bu hedefe yönelik olmak üzere Odalar/Borsalar, Dicle 
Kalkınma Ajansı (DİKA) ile bir araya geldi.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, aralarında Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin yer 
aldığı TRC3 Bölgesinin kalkınmasında önemli payı olan Dicle Kalkınma Ajansı ile çeşitli konularda 
müzakerelerde bulunmak ve bölge kalkınmasında Oda/Borsa ve DİKA arasında bir sinerji 
oluşturabilmek maksadıyla Genel Sekreter Yılmaz Altındağ’ı makamında ziyaret etti.

17 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Mardin Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; 
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının temel hedefi, DİKA ile bölgesel kalkınma amaçlı bazı hususlarda lobi faaliyetleri icra 
edebilmekti. Bu çerçevede, DİKA ile Yöresel Ürünler Fuarı, Coğrafî İşaretler Zirvesi ve Proje Hazırlama 
Eğitimleri düzenlenmesi hususlarında işbirliği imkânları araştırıldı.

Toplantıda Odalar/Borsalar, öncelikle DİKA’dan her sene düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı(YÖREX)’na 
Dicle Bölgesi’nden katılıma ilişkin gerekli desteğin sağlanması talebinde bulundu. Bu kapsamda, diğer 
bölge illeriyle beraber Mardin’in yöresel ürünleriyle bu Fuarda yer almasının önemine dikkat çekildi.

Toplantının diğer gündem maddesi olan “Coğrafî İşaretler Projesi” kapsamında Odalar/Borsalar, 2017 
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Ekim’inde Mardin’de YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafî İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) ve benzeri 
kuruluşlarla düzenlenecek sempozyum organizasyonunda yer alma niyetlerini dile getirerek DİKA’nın 
da bu faaliyete destek olmasını talep ettiler.

Diğer bir gündem maddesi de Odalar/Borsalar tarafından oluşturulan Mardin Oda/Borsa Müşterek 
Proje Ekibinin aktif hâle gelmesi hususunda DİKA’nın teknik destek sağlaması idi. Bu kapsamda, söz 
konusu proje ekibinin etkinliğinin artırılabilmesi ve bölgesel kalkınma amaçlı projeler üretebilmesi için 
DİKA tarafından bir oryantasyon ve proje eğitim programına tâbi tutulması beklentisi dile getirildi.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, ilave hususların da müzakere edildiği bu toplantının çok 
verimli geçtiğini ifade etti. Nitekim, yapılan müzakereler sonrasında DİKA ve Odalar/Borsalar 
arasında bahsi geçen bütün alanlarda işbirliği yapılmasına karar verildi. Ayrıca hem Oda/Borsa hem de 
DİKA Yönetimleri, bölgesel kalkınmayı hedefleyen her türlü alanda kurumsal işbirliğine daima hazır 
olduklarını tekrar dile getirdiler.17.07.2017

NUSAYBİN´DE AVESİS OTEL HİZMETE GİRDİ 

Nusaybin’de açılan AVESİS Otelin açılışını yapan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mahsum Özmen; Nusaybin ilçemizde yeni açılan Avesis otelin açılışına gelmiş bulunmaktayız 
tam donanımlı konforuyla halkımıza ve dışarıdan gelen konuklarımıza sınırsız hizmeti ile 

faaliyete geçmiş bulunmaktadır.  

Diğer yatırımcılarımıza çağrım gelin güzel ilçemize yatırımlarını yapmalarını temennisinde bulunarak 
açılışını bana layık gören va yatırımını Nusaybin’e yapan Avesis kurucusu Adil AYDIN ve oğullarına 
sonsuz teşekkürlerimi iletir ve hayırlı uğur olsun dedi.22.07.2017
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ÇELİKOĞLU GROUP ŞİRKETİ ZİYARET

Çelikoğlu Group Gıda ve Şeker imalatını ziyaret eden Genel Sekreter’imiz Abdulkadir Güneş 
imalathaneyi gezerek Kurucu üyesi Abdurrahman Çelikten bilgi aldı.15.07.2017

   

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZDAN 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahsum Özmen, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, 
doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen 

gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük 
önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır” dedi. 
Özmen mesajına şöyle devam etti; “Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızın ve tüm basın mensuplarının 
“24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar 
diliyor, saygılarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.24.07.2017
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MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ İLK TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde icra edilen toplantıya şu isimler katıldı: Kızıltepe 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, 
Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü), Mardin Ticaret ve Sanayi 

Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın, Nusaybin Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, Proje 
Uzmanı Emir Yücesoy, TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve 
Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci 
(Proje Ekip Danışmanı).

Toplantıda üç ana gündem maddesi müzakere edildi:

1) Kurumsal web sitelerinin revizyonu/iyileştirilmesi: Bu çerçevede, taşıdıkları önem itibariyle, 
Odaların/Borsaların kurumsal web siteleri ayrıntılı biçimde analiz edilerek iyileştirilebilecek alanlara 
dair müzakereler gerçekleştirildi.

2) Muhtemel proje alanları: Mardin Odalarının/Borsalarının münferiden ve/veya müştereken 
hazırlayabileceği potansiyel proje alanları üzerinde çalışıldı. Bu çerçevede hem kurum personeline 
hem yönetimine hem de üyelerine yönelik çeşitli proje fikirleri analiz edildi.

3) 2018 dönemi muhtemel eğitim programları: Daha etkin eğitim programları icra edilmesine yönelik 
müzakerelerde bulunuldu. Bu çerçevede, 2018 dönemi potansiyel eğitim programlarına ilişkin 
araştırmalar yapılması kararlaştırıldı.

Gündem dışı müzakerelerin de yapıldığı toplantıda, müteakip toplantının Eylül ayında Nusaybin 
Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.24.07.2017
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TOBB DA GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

TOBB Genel Sekreterler toplantısına Genel Sekereter’imiz Abdulkadir Güneş katıldı. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme toplantısına katılarak, 
oda / borsa genel sekreterlerine hitap etti.Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa 

camiası olarak tek bir aile olduklarını belirterek, Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen 
şirketleri, girişimcileri temsil eden, tek meslek örgütü olduklarını söyledi.

 TOBB’un gücünün birliğinden ve birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş olmalarından geldiğini vurgulayarak, 
“Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, yani bu camianın farkıdır. Başka kurumlardan bizi 
ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.“ Büyük gücün sorumluluğu da büyük olur” 
diyen Hisarcıklıoğlu, “Bize emanet edilen bu gücün, sorumluluğun hakkını vermek durumundayız. 
Bu da bizim hem hukuki, hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizim Kayseri’de güzel bir 
söz var. İşin ününe değil ununa bak derler. Aslında işin ununu yapan sizlersiniz. Sizler başarılı işler 
yaparsanız biz de başarılı oluruz. Hepimizin gücü ve itibarı artar. 

Bu yüzden bize düşen görev de, sizleri en iyi şekilde görevinize hazırlamak, sizleri en iyi bilgilerle 
donatmaktır” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasının Türkiye’nin en 
demokratik kurumu olduğunu, son seçimlerde oda ve borsa başkanları düzeyinde neredeyse yarı 
yarıya, delege bazında ise üçte ikiye yakın değişim yaşadıklarını söyledi. Ekim-Kasım aylarında iller ve 
ilçelerdeki oda/borsalarda seçimler olacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu seçimlerin makam kapma 
yarışı değil, camiaya ve Türkiye’ye hizmet yolunda bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’deki oda/borsa sisteminin dünyaya örnek olduğunu, hem kurumsal yapısıyla hem de üyelere 
verdikleri hizmetlerle örnek model alınır hale geldiğini söyledi. Toplantının açılışında konuşan TOBB 
Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ise eğitime katılan genel sekreterlere eğitimin içeri ile ilgili bilgiler 
verdi. 
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NUSAYBİN KAYMAKAMI BAYSAL TÜM İLÇEDE ASFALT ÇALIŞMASI 
YAPILACAK

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, alt yapı çalışmalarında sına 
doğru gelindiğini ve en yakın zamanda asfaltlama çalışmalarına başlanacağı bildirdi. Nusaybin 
Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Baysal, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Ticaret ve 

Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mahsun Özmen ve TSO Meclis Başkanı Müfit Adnan Yumuşak ile birlikte 
ilçe merkezindeki alt yapı çalışmalarını denetledi. 

İlçe merkezindeki dört yoldan üç yol bölgesine doğru su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının hızla 
devam ettiğini kaydeden Baysal, belediye olarak Nusaybin için en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Baysal, esnafın sorunlarını dinledi. 
İlçe merkezindeki toz ve çukurlardan şikayet eden esnada kaymakam Baysal: “Şuanda ilçe geneli su 
ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Altyapıda büyük 
ilerleme kaydettik. En yakın zamanda altyapı çalışmalarının bitmesini hedefliyoruz. Daha sonra ilçe 
geneli yeni bir asfaltlama çalışması ve Belediyemiz tarafından planlanan sokak iyileştirme ve peyzaj 
işlemlerine başlayacağız” ifadelerini kullandı.27.07.2017
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MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ DİKA UZMANLARIYLA BİR 
ARAYA GELDİ

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları Müşterek Proje Ekibi, kurumsal kapasiteyi artırma 
ve bölgesel kalkınmaya katkı derecelerini yükseltme amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği 
içerisine girmeye çalışıyor. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, 01.08.2017 tarihinde Dicle 

Kalkınma Ajansı (DİKA) uzmanlarıyla bir araya geldi. Odamızı temsilen Akreditasyon sorumlusu 
İlhan Özmen katıldı. 

DİKA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya şu isimler katıldı: DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim 
Başkanı Murat Erçin, Uzman Sihat Ferat Toktaş, Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 
Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü), Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit 
Aydın, Nusaybin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, TOBB/
TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci (Proje Ekip Danışmanı).

Toplantıda şu hususlar müzakere edilerek potansiyel müşterek faaliyet tespitinde bulunuldu ve 
DİKA’dan ilgili destek imkânları araştırıldı:

• Dicle Bölgesi Coğrafi İşaretler Projesi,

• Coğrafî İşaretler Mardin Zirvesi,

• Oryantasyon ve Proje Hazırlama Eğitimleri,

• Oda/Borsa 2018 Yılı Eğitim Programları.

Toplantıda müzakere edilen bu hususların Oda/Borsa Yönetimlerinin onayına sunulmasına ve verilecek 
kararlar doğrultusunda müşterek faaliyetler icra edilmesine dair görüş birliğine varıldı.01.08.2017
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NUSAYBİN İŞ ADAMLARINDAN ODAMIZA ZİYARET

Akbal Tekstil şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve ortağı Şükrü Akbal, Müteahhit Abdurrahman 
Özçelik, Yönetim Kurulu başkan yardımcımız Mehmet Dündar ve Meclis Üyemiz serdar bilen 
ve Oda Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş ile Nusaybin ticareti hakkında bilgi alışverişinde 

bulundular.08.08.2017

 

MARDİN ODALARI/BORSALARI X.MÜŞTEREK TOPLANTISI İÇİN 
NUSAYBİN’DE

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında 
Mardin’de gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla 
düzenlenen müşterek toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri 

Odaları/Borsaları, X.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Nusaybin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirdi.

10 Ağustos 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Nusaybin Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, 
Meclis Başkan Yardımcısı Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu Ercan Çelik; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çetin Sasa; Kızıltepe Ticaret 
Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Sedat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen; 
TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.
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Ağırlıklı olarak, Mardin Odaları/Borsaları Müşterek Proje Ekibi’nin 01.08.2017 tarihinde Dicle 
Kalkınma Ajansı (DİKA) ile gerçekleştirdiği görüşmede alınan tavsiye kararlarının müzakere edildiği 
ve karara bağlandığı bu Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının 
İyi Uygulama Örnekleri, Kalkınma Ajansı ile İlişkiler, Coğrafî İşaretler Projesi ve Mardin Zirvesi, 
Odaların/Borsaların 2018 Yılı Eğitim Programları, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mardin Oda/Borsa 
Müşterek Proje Ekibinin Yapısı ve Faaliyetleri, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri, Akademik 
Danışmanlık Dönem Aksiyon Planı

Toplantı sonucunda somut adımlar atılmasına karar verilen bazı hususlar şöyle: 

• DİKA tarafından koordine edilen Dicle Bölgesi Coğrafî İşaretler Projesi’ne fiilî katkı sağlanması 
kararı alındı. Odalar/Borsalar, bu projenin tarafı olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını 
ifade ettiler. Bu kapsamda hem proje ekibine personel tahsisine hem de imkânlar ölçüsünde finansal 
katkı sağlanacak. 

• Odalar/Borsalar, DİKA’nın 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde Mardin’de YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafî 
İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) ile düzenlemeyi planladığı “Coğrafi İşaretler Zirvesi”nde aktif olarak rol 
alma talebini yineledi. Bu kapsamda Mardin Odaları/Borsaları, Mardin’in yöresel ürünleriyle bu Fuarda 
yer almasına karar verdi. Odalar/Borsalar Mardin ölçeğinde gerekli organizasyonu gerçekleştirerek 
coğrafî işaret potansiyeline sahip çeşitli ürünleri Zirve boyunca standlarda sergilemeyi hedefliyor. 

• Odalar/Borsalar tarafından oluşturulan Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin beşerî 
sermayesinin artırılabilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik katma değeri olan projeler üretebilmesi 
için DİKA tarafından bir oryantasyon ve proje eğitim programı düzenlenmesi talebi yinelendi. 

• Odaların/Borsaların 2018 yılı muhtemel eğitim programlarının proje kapsamında organize edilerek 
müşterek programlar hâlinde icra edilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, her Odanın/Borsanın 
düzenleyeceği eğitim programı diğer Oda/Borsa üyelerine de açık olacak. Böylece belli bir süreç 
dahilinde tespit edilecek müşterek eğitim programları, daha profesyonel bir eğitimci kadrosu ile daha 
etkin bir tarzda icra edilebilecek.

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, XI.Müşterek Toplantının 2017 
Aralık’ında Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.10.08.2017 
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MARDİN ODALARI/BORSALARI BEYAZ SU’NUN BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNİ 
ZENGİNLEŞTİRİYOR

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, X. Müşterek Oda/Borsa Toplantısında yeni bir sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirme kararı aldı.

10 Ağustos 2017’de Nusaybin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıdaki 
müzakerelerde Nusaybin yakınındaki Çağ Çağ Deresi(Beyaz Su: Avâ Spî)’nin balık kapasitesinde bir 
azalma olduğu gözlendiği dile getirilerek bunu zenginleştirmesine katkı sağlanmasına karar verildi.

Bu çerçevede, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ile Nusaybin Ticaret Borsası öncülüğünde olmak üzere 
Mardin Odaları/Borsaları, Ağustos 2017’de Urfa DSİ Bölge Müdürlüğü ile işbirliği hâlinde ırmağın 
uygun bir yerine 100,000 civarında “Aynalı Sazan” balık yavrusu bırakmayı planlıyor. Zaman içinde 
hem balık çeşitliliğinde hem de “Aynalı Sazan” balık sayısında artış bekleniyor.

Odalar/Borsalar bu faaliyetleriyle hem sosyal sorumluluklarının bir gereğini yerine getirmeyi hem de 
bölgesel kalkınma çerçevesinde balıkçılıkla geçim sağlayanlara katkı sağlamayı hedefliyor.14.08.2017
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2008-2015 AKREDİTASYON REVİZYON ÇALIŞTAYI YAPILDI

17 Ağustos 2017 tarihinde 3 günlük Akreditasyon çalıştayı Mehmet Besleme tarafından 2008-2015 
revizyon çalıştayı yapıldı. Çalıştay çalışması sonunda tüm personellere eğitim verildi.20.08.2017
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AKBAL TEKSTİL İŞBAŞI EĞİTİM SERTİFİKASI İŞÇİLERİNE TESLİM ETTİLER 

Akbal tekstil ltd.şti Yönetim Kurulu başkanı ve ortağı olan Şükrü Akbal Tekstil firmasında İŞKUR 
tarafından temin edilen 35 kişi iş başı yaparak 3 ay boyunca çalışmayı başarı ile tamamlayan 
işçilerine Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve Meclis Başkanı Müfit 

Adnan Yumuşak tarafından İşbaşı eğitim sertifikaları teslim edildi.Tesisi gezen Özmen ve Yumuşak 
Nusaybin’e katkılarından dolayı Şirket yetkilisi Şükrü Akbal’ı tebrik ederek başarıların devamını 
dileklerinde bulundular.21.08.2017

 

BAŞKAN ÖZMEN’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI
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ODA/BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB’DA YAPILDI

AAnkara’daki TOBB’un düzenlediği başkanlar toplantısına katılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Masum Özmen ile Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, son yaşanan 
gelişmelerin ardından sınır ticareti ve geçişlere tamamen kapatılması gündemde olan Habur 

Gümrük Kapısı’nın kapatılmaması için Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi’den destek istediler. 
Habur Gümrük Kapısının bölge ekonomisi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Masum Özmen, sınır kapısının kapatılması durumunda Irak’a yıllık bir milyar dolar 
ihracat rakamını aşan Mardin’in dış ihracatının tamamen duracağını söyledi.Irak’ın Türkiye açısından 
ikinci büyük ihracat pazarının olduğunu, bu pazarın sadece bölge insanı açısından değil, Türkiye’nin 
dış ticaret pazarı açısından da önemli alan olduğunu anlatan Özmen, Bakan Tüfekçi’den Habur’a 
kesinlikle dokunulmaması gerektiğini anlattı. Yıllık 20 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamlarıyla 
Türkiye’nin ihracat rakamları açısından en öncelikli pazarların başında gelen Irak pazarının Habur’un 
geçişlere kapatılmasıyla birlikte yere vuracağını anlatan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet 
Aktaş ise; bunun gerçekleşmesi durumunda, gıda ve nakliyat başta olmak üzere aklıllara gelebilecek 
birçok sanayi ihracatı kaleminde faaliyet gösteren esnaf ve tüccarların çok önemli sıkıntılarla karşı 
karşıya bırakılacağının sözlerini ekledi.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Masum Özmen ile Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş’ı dinleyen 
Bakan Tüfekçi, kendisine iletilen taleplerin üzerinde hassasiyetle duracağını söyledi.29.09.2017
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DİCLE BÖLGESİ ODALARI/BORSALARI COĞRAFÎ İŞARETLER ULUSLARARASI 
SEMPOZYUMUNDA MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Dicle Bölgesi Odaları/Borsaları, “Türkiye’nin Coğrafî İşaretler Beşiği: Yukarı Mezopotamya 
Uluslararası Sempozyumu”ndaydı. Dicle Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde 6-7 Ekim 2017 
tarihlerinde Mardin Erdoba Elegance Otel’de gerçekleştirilen sempozyuma başta Mardin, 

Batman, Siirt ve Şırnak Odaları/Borsaları olmak üzere çok sayıda kuruluş da katkı sağladı. Bu kapsamda 
başta DİKA olmak üzere Dicle Bölgesi Üniversiteleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, GAP İdaresi ve çeşitli Meslek ve Sivil Toplum 
Kuruluşları bir araya geldiler.

Programa Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Sibel Gültekin; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri 
Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Velit Aydın; Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah 
Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
İlhan Özmen; Batman Ticaret Borsası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nın yöneticileri ve personelleri; TOBB 
Reel Sektör Ar-Ge, Uygulama Dairesi Uzman Yardımcısı Altuğ Gül; Batman İli Oda/Borsa Akademik 
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Danışmanı ve Batman Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Karhan; 
Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Söz konusu program aynı anda iki faaliyeti içermekteydi. Bir yandan Uluslarararası Sempozyum 
kapsamında coğrafî işaretleme sistemine ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirilirken diğer yandan 
Yöresel Ürünler Sergisi düzenlendi.

Uluslararası Sempozyumda, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı sunum yaptı. Bunlardan bir kısmı 
şöyleydi: Coğrafî İşaretler: Beslenme ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Temel Kaldıraçları, Prof. 
Dr. Jean-Louis Rastoin, UNESCO; Küreselleşen Dünyada Coğrafî İşaretler, Dr. Pınar Nacak, YüciTA; 
Türkiye’de Coğrafî İşaretler, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, YüciTA; 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu 
ve Coğrafî İşaretlerde Yeni Dönem, Hakan Kızıltepe, Türkiye Patent Enstitüsü; Fransa’daki Coğrafî 
İşaret Denetim Mekanizmaları, François Luquet, QUALISUD; Yöresel Ürünlerin Tanınması ve Coğrafî 
İşaretlerin Yönetişiminde Bir Örgütlenme Modeli Olarak Kümelenme Stratejisi, Selma Tozanlı, 
CIHEAM/IAMM; DİKA Bölgesinin Coğrafî İşaretler Serüveni, Murat Erçin, DİKA; DİKA Bölgesinde 
Seçilen Ürünlerin Tescil Süreçleri, Yrd. Doç. Dr. Ebru Sakar, Harran Üniversitesi.

Sempozyumla eş anlı olarak icra edilen diğer bir faaliyet ise “Dicle Bölgesi Yöresel Ürünler Sergisi”ydi. 
Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert’in koordinasyonuyla gerçekleştirilen 
ve DİKA ile birlikte Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde; Batman 
Ticaret Borsası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak bir faaliyeti olan sergide coğrafî işaret potansiyeline 
sahip çok sayıda ürünün tanıtımı ve promosyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda hem sergilenen hem 
de katılımcılara ikram edilen ürünlerden bir kısmı şöyleydi:

Mardin Ürünleri: Mardin Mezrone Üzümü, Midyat Pekmezi, Midyat Ekşi Kavunu, Kızıltepe Mercimeği, 
Kızıltepe Ğurs (Xurs) İnciri, Derik Halhalî Zeytini, Derik İnciri, Mardin Yöresel Pekmezi, Mardin 
Mırrası, Mardin Pestili, Midyat/Kızıltepe Tandır Ekmeği, Mardin İkliçe Ekmeği, Midyat Acur Turşusu, 
Mardin Kıtır Ekmeği, Mardin Sumağı, Mardin Bıttım Sabunu, Mardin Bıttım Kahvesi;

Batman Ürünleri: Sason Çileği, Gercüş Mezrone Üzümü, Gercüş Cevizli Sucuğu, Gercüş Üzüm Pestili, 
Gercüş Pekmezi, Hasankeyf İnciri, Hasankeyf Bademi, Batman Karpuz Çekirdeği;

Siirt Ürünleri: Siirt Bıttımı, Siirt Bıttım Kahvesi, Siirt Zivrik Narı, Siirt Sumağı, Siirt Kuru Ekmeği, 
Siirt Sahlebi, Pervari Karakovan Balı, Siirt Fıstığı;

Şırnak Ürünleri: Beytüşşebap Karakovan Balı, Otlu Peynir, Ceviz.

Programda, “TRC3 Bölgesi’nin Yöresel Tarım ve Gıda Ürünleri” isimli bir eser de dağıtıldı. Mardin İli 
ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının DİKA ile ortak bir faaliyeti olan bu eserin içeriği geniş bir ekibin 
yoğun çalışmasıyla hazırlandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve aynı zamanda bu programın Koordinatörü olan DİKA Dış 
İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin, çok sayıda kurumun ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen 
bu programların sayısının artmasını dilediklerini belirttiler.

Dicle Bölgesi Odaları/Borsası adına konuşan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Tutaşı da programın önemine vurguda bulunarak bütün Odalar/Borsalar olarak bu tür 
faaliyetlerin icrasında üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
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İki gün süren programın çok sayıda ziyaretçisi de vardı. Hem sempozyuma hem de sergiye yoğun ilgi 
gösteren ziyaretçiler, Mardin’de ilk defa bu tarzda düzenlenen programı çok beğendiklerini belirttiler 
ve ve devamını dilediler.

Programların koordinasyonunda aktif rol oynayan TOBB/TEPAV Akademik Danışmanları da sağlanan 
çok taraflı birlikteliklerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Bu çerçevede, Mardin İli ve İlçeleri 
Oda/Borsa Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci ve Batman Oda/Borsa Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Karhan da bu tür programları sistematik ve periyodik tarzda 
sürdürmenin hem şehirlere hem de bölgeye önemli katkılar sağladığını belirterek gelecek yıllarda 
TOBB’u da organizasyon süreçlerine dahil ederek daha kapsamlı programlar düzenleme niyetinde 
olduklarını ifade ettiler.6-7 EKİM 2017
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NUSAYBİN’DE LİFE ERKEK KUAFÖR SALONU AÇILDI

Nusaybin’de eski vakıf bank sokağında Life Erkek Kuaför Salonu açıldı.Yeni iş yerinin açılış 
kurdelesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif 
Başkanı Zeynel Tunçalan, Yönetim Kurulu üyesi, Nusaybin Esnaf Sanatkârlar Odası Başkan 

adayı Ömer Özel ve esnaflar tarafından kesildi.Açılıştan sonra misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı.Life 
Erkek Kuaför Salonu sahibi Zeyni Özdemir, açılış nedeniyle kendilerini yalnız bırakmayan herkese 
teşekkür etti.12.10.2017



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU 121

NUSAYBİN TSO TARAFINDAN DİKA’YA SUNULAN PRÖJEMİZ İMZANLANDI

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından DİKA’ya sunulan Yeni Stratejik Planın hazırlanması 
ve Akreditasyon sürecinin geliştirilmesi için pröjemiz onaylandı.Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mahsum Özmen DİKA Genel Sekreteri Sn.Yılmaz Altındağ ve Genel Sekreter Abdulkadir 

Güneş’in katılımı ile imzalandı.11.10.2017
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 MALİ DESTEK PROĞRAMLARI PAYDAŞ ÇALIŞTAYI MARDİN’DE YAPILDI

DİKA tarafından düzenlenen Mali Destek Proğramları Paydaş  Çalıştatayı Mardin Hilton 
Otelinde düzenlendi Çalıştaya Odamızı temsilen Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım 
sağladı.11.10.2017
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KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI ERKAN’IN ÖZEL 
MUAYENEHANESİ HİZMETE GİRDİ

Nusaybin’de hizmet veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Melih 
Erkan’ın açtığı özel muayenehanenin açılışı yapıldı. Aktaşlar Apartman Noter üstünde açılan 
muayenehanenin açılış kurdelesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve Esnaf 

Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan tarafından kesildi.Açılış sonrası Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erkan, verecekleri hizmetler ve cihazlar hakkında misafirlere bilgi verdi. 
Türkiye’de kullanılan son teknoloji cihazlarla hizmet verecek Opr. Dr. Erkan, 3D/4D ve 5D ile yapılan 
ultrasonda anne karnındaki gerçeğe en yakın görüntüyü elde ettiklerini bildirdi.Açılıştan sonra 
misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı.Op. Dr. Erkan, hasta kabulüne başladı.17.10.2017
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11 DÖNEM ODA/BORSALARA ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
EĞİTİMİ TOBB HİZMET BİNASINDA DÜZENLENDİ

Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite olan 11. Dönem Oda/Borsalara, 2017 
yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek Geliştirme Ziyaretleri öncesi 17-18 Ekim 2017 
tarihlerinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Yeni Versiyon Eğitimi gerçekleştirildi. 

Odamızı temsilen Genel Sekreter Abdulkadir Güneş ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen katılım 
sağladı 11. Dönemde yer alan 38 Oda/Borsa ve 2 şubenin Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlularının 
katıldığı eğitimde, ISO 9001 Standardının 2015 yılında revize edilen versiyonu hakkında bilgilendirme 
yapıldı. Ayrıca, eğitimde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri Akreditasyon 
Standardı beklentileri ile eşleştirilerek örnek uygulamalar gerçekleştirildi.18.10.2017
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ODAMIZ TARAFINDAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletme 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Mardin İl Müdürlüğü’nün 08.07.2017 
ve 16.07.2017 tarihinde Ortaklaşa Düzenlediği Girişimcilik Kursunu tamamlayan 30 kişiye 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen 
Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar  Genel Sekreter Abdulkadir Güneş ve İş adamları tarafından Genç 
Girişimcilere sertifikaları teslim edildi. Başkan Özmen gençlere ve özellikle yeni girişimcilere çok 
önem verdiğini ve bu konularda her zaman kapımızın açık olduğunu hatırlatarak sizler için her zaman 
elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumu bilmenizi isterim. 2017 yılında 2 girişimcilik kursunu 
açabildik inşallah 2017 yılında 3 ncüsünüde açmayı düşünüyoruz son olarak Özmen kursiyerlere 
başarılar diledi.23.10.2017
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NUSAYBİN AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATININ ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin AK PARTİ İlçe Başkanı Sn.M.Latif Özel ve Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn.Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ederek Nusaybin Ekonomisi ve Ticareti hakkında 
bilgi alışverişinde bulundular.19.10.2017

VE GÜVENLİĞİ UZMANI SN:ESER YILMAZ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Sn.Eser Yılmaz Odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum özmen Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar ile görüşerek İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında 
bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen’de çok önemli bir konu olduğunu dile 

getirerek önümüzdeki uygun bir tarihte yönetime, personellere ve tüm üyelerimize yönelik bir seminer 
verilmesini dile getirdi.23.10.2017
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NUSAYBİN HALK BANKASI ŞUBE MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin’e yeni atanan Halk Bankası Şube müdürü Sn.Nurettin Bulşu Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ettiler.24.10.2017

NUSAYBİN KAYMAKAMIMIZ BAYSAL MECLİS BAŞKANIMIZA AİT AYSAN 
FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Sn.Ergün Baysal, Nusaybin Tso Meclis 
Başkanımıza ait faaliyette olan en eski fabrikası Aysan Fabrikasını ziyaret etti. Fabrikaya gelen 
Baysal, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak görev yapan fabrika sahibi 

Müfit Adnan Yumuşak tarafından karşılandı. Yumuşak, Aysan Fabrikası olarak yaptıkları çalışmalar 
hakkında Kaymakam Baysal’a bilgi verdi. Ziyarette hem fabrika hem de Nusaybin’in genel ticaret 
durumu ve potansiyeli konuşulurken Kaymakam Baysal, sorun ve talepler hakkında Yumuşak’tan 
bilgi aldı.24.10.2017
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yılı, ilçemiz genelinde coşkuyla 
kutlandı.28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlama 
törenleri, 29 Ekim Pazar günü saat 09:30’da Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Ergün BAYSAL’ın 

Kaymakamlık Makamı’nda tebrikleri kabulü ile devam etti. Ardından saat 10:00’da ilçemiz Atatürk 
Stadyumu’nda düzenlenen resmi törene, Kaymakam/Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ergün BAYSAL’ın 
beraberinde, Garnizon Komutanı P.Bnb. Latif KARA, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb Mehmet ATİK, 
İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim ZENGİN,Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsym 
Özmen, Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun katılım 
gerçekleşti. Törende Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Ergün BAYSAL tarafından günün anlam 
ve önemini belirten konuşmada  “Modernleşmemizin ve kalkınmamızın simgesi olan, milletimizin 
Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasının ardından Ulu Önder Atatürk’ün engin ileri görüşlülüğüyle kurulan 
Cumhuriyetimizin 94. yılını milletçe büyük bir coşku içerisinde kutluyoruz” dedi.29 Ekim 1923 
tarihinde kurulan Cumhuriyet idaresiyle milletimizin tarihinde yepyeni bir dönem açıldığını belirten 
Belediye Bşk. V. BAYSAL;“Cumhuriyet idaresiyle milletimiz siyasal sistemde söz sahibi olmuş ve 
kendi tabiatına en uygun olacak şekilde temsil kabiliyetine kavuşmuştur. Böylelikle ülkenin gerçek 
sahibi olan halkımız tebaa yerine devletin vatandaşı, yurttaşı olmuştur. Cumhuriyet idaresiyle 
milletimiz çağdaş ulusları arasında gerçek yerini ele almıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait olmasıyla millet, yöneticilerini seçerek kendini yönetme iradesini elde etmiştir. Cumhuriyetimiz 
tüm yurttaşlarına sahip çıkmış, onlara söz hakkı vermiş ve modern dünyada birçok millete de örnek 
teşkil etmiştir. Cumhuriyetimizin en önemli güvencesi milletimizin ona sahip çıkma ve onu yaşatma 
iradesidir. 15 Temmuz hain darbe girişimine geçit vermeyen milletimiz, Cumhuriyetine sahip çıkma 
iradesinin büyüklüğünü de en güzel şekilde bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyetimize, milletimize, 
demokrasimize olan inancınızı her koşulda korumanız mutlu ve güzel yarınların kurulabilmesinin 
de anahtarı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermeden önce cumhuriyetimizin 94 
.yıldönümünde başta büyük önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi 
ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutluyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda doğan 
öğrencilerimizin hem bayramlarını  hemde doğum günlerini kutlamak için Vali/Büyükşehir Belediye 
Bşk. V. Sayın Mustafa YAMAN tarafından hediyeler gönderildi. Kaymakam/Belediye Bşk. V. Ergün 
BAYSAL tarafından da hediyeler verilen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.29.10.2017
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TOBB TARAFINDAN GÖNDERİLEN YARDIM ODAMIZ TARAFINDAN 
ÖĞRENCİLERE DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılındada TOBB Öncülüğünde yapılan ve 
Odamızın koordinatörlüğünde İlçemizde muhtaç olan öğrencilere 700 Adet Eşofman yardımı 
yapıldı. Yardımlar Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen Başkan Yardımcısı Mehmet 

Dündar, Genel Sekreter Abdulkadir Güneş ve Meclis Üyeleri tarafından dağıtıldı.01.11.2017
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NUSAYBİN İŞ ADAMLARININ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

Nusaybin İş Adamları heyet olarak Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mahsum 
Özmen’i makamında ziyaret ederk Nusaybin Ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular.31.10.2017

AV.M.SAİT ÇELEBİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Av.M.Sait Çelebi ve beraberindeki iş adamları ile birlikte Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Mahsum Özmen’i makamında ziyaret etti.02.11.2017
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50 YILLIK NUSAYBİN SU KANALLARI YENİLENİYOR

DSİ tarafından Nusaybin Çağ Çağ Sulama Birliğinde yapılan toplantıda, 50 yıldır faaliyette olan 
su kanallarının yenilenmesi kararlaştırıldı.Çağ Çağ Sulama Birliğinde yapılan Birlik Meclisi 
toplantısına, DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü M. Yaşar Ceylan, DSİ 102. Şube Müdürü 

Aladdin Akgül, İnşaat Mühendisi M. Yaşar Akkurt, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mahsun Özmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı 
Zeynel Tunçalan, Çağ Çağ Sulama Birliği Başkanı Nizar Aslan ve Birlik Yönetimi katıldı.Toplantıda 
Birlik üyelerine bilgi veren Çağ Çağ Sulama Birliği Başkanı Nizar Aslan, talepleri doğrultusunda DSİ 
yetkililerinin toplantıya katıldığını ve Nusaybin’de 50 yıldan fazla süredir faaliyette olan sulama 
kanallarının yenilenmesi talebinde bulunduklarını bildirdi. BİRLİK YÖNETİMİ OY BİRLİĞİYLE 
KARAR ALDI” Birlik toplantısına katılan DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ceylan, DSİ 102. 
Şube Müdürü Akgül, Nusaybin’deki su kanallarının yenilenmesi hakkında üyeler ve katılan STK’lara 
bilgi verdi.Birlik Yönetiminin sulama kanallarının yenilenmesini istediği bildiren Başkan Aslan, 
Nusaybin’deki kanalların yenilenmesini oylama sundu. Başkan Aslan ve Birlik yönetimi oy birliği ile 
kanalın yapılması kararını aldı. Alınan karar, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü “İşletme, Bakım ve Yönetim 
Sorumluluğu Devredilen Sulama Tesislerinde Yenileme Projelerinin Uygulama ve Denetimi Yönergesi” 
kapsamında değerlendirilmek üzere DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü Ceylan ve DSİ 102. Şube 
Müdürü Akgül’e verildi. ASLAN: NUSAYBİN’İ İHYA EDECEK BİR PROJEDİR Yapılan toplantı sonrası 
gazetecilere bilgi veren Başkan Aslan, kanalların yenilenmesi için büyük girişimlerde bulunduklarını 
belirtti.Projenin önemine değinen Aslan: “Girişimlerimiz sonucu bu proje kabul edildi. Bu proje kayıp 
suyu önleyecek, çiftçimize daha sağlıklı ve düzenli su aktarımı sağlayacaktır. Proje, Nusaybin çiftçisini 
dolayısıyla Nusaybin’i ihya edecek bir projedir. Bize destek veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye 
Başkan vekili Ergün Baysal, Ak Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, 
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürü M. Yaşar Ceylan, 
DSİ 102. Şube Müdürü Aladdin Akgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan ve Birlik 
yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.08.11.2017



NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET RAPORU 133

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA DIŞ TİCARET SEMİNERİ 
VERİLDİ

Nakliye, Bilgi-İşlem, Gıda, Tarım, Hediyelik Eşya, Tekstil, Emlak, Otomotiv, İnşaat, Turizm, 
Kuyumculuk, Petro-kimya, Beyaz Eşya sektörlerinden sanayicilerin/iş adamlarının ve ilgili 
personelin katıldığı seminerde; Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu 

İhracatçı Birlikleri vb. kaynaklardan faydalanılarak şu konularda bilgiler aktarıldı:

1) İhracat İşlemleri 2) Ticarî Bilgilere Erişim 3) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4) Yurtdışı 
Fuar Destekleri 5) E-ticaret Siteleri 6) Örnek Ülke Pazar Bilgileri Program, katılımcıların sorularına 
verilen cevaplarla ve genel nitelikli değerlendirmelerle sonlandırıldı.07.11.2017
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EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET YATIRIM VE İLETİŞİM NOKTALARI 
EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Ekonomi Bakanlığı tarafından, TOBB’a bağlı 
oda ve borsalarda görev yapan personelin Bakanlıkça sağlanan destekler ve uygulamalarla ilgili 
olarak bilgilendirilmesi için Ankara’da düzenlenen İletişim Noktaları Eğitim Programı’na katıldı. 

Toplantıya Odamızı temsilen Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Murzioğlu, Türkiye olarak ortak bir hedefe kilitlendiklerini belirterek, 
“Türkiye’yi 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizin, insanımızın zenginliği 
için bunu da yapmak zorundayız. Son 35 yıldaki başarı hikayemize bakın. İhracatımızı 3 milyar 
dolardan 150 milyar dolara çıkardık. Yani 50 kat arttırmışız. Bunu yapan bir millet şimdi ihracatını 3 
kat arttırmaz mı? Allah’ın izniyle biz bunu yaparız” dedi.

Bir 35 yıl daha beklemeye vakitleri olmadığını vurgulayan Murzioğlu, “O yüzden şimdi çok daha etkin 
ve verimli çalışmak zorundayız. Kamu ve Özel sektör olarak aynı hedefe birlikte yürümek zorundayız. 
İşte bugün burada bunu yapıyoruz. Temmuz ayında yaptığımız müşterek konsey toplantısında 
Sayın Bakanımızdan böyle bir çalışma talep etmiştik. Hemen talimatı verdi. 3 ay içinde bu program 
hazırlandı” şeklinde konuştu.

Salih Zeki Murzioğlu, TOBB camiası olarak son 15 yılda yeni marka şehirler çıkarmak, firmaları daha 
fazla ihracatçı yapmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anımsattı. 

Oda-Borsaların kapasitesini arttırdıklarını belirten Murzioğlu, 250 Oda-Borsanın akredite olduğunu, 
Avrupa’nın en iyi odaları ile aynı standartta, 5 yıldızlı hizmet verir hale geldiğini söyledi.

Geçen yıl ‘Sınırları aşan Global Kobiler’ hedefiyle yeni bir çalışma daha başlattıklarını hatırlatan 
Murzioğlu şunları kaydetti: “İhracat yapmayan Kobilerimizi ihracat yapar hale getirmek için 3 adım 
attık. Bu çalışmalarımızın ilki, yine Ekonomi Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürüttüğümüz “Dış 
Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” idi. Bakanlığımızın değerli uzmanları ile beraber yurdun dört bir 
yanını gezdik. Odalarımızda toplam 115 Seminer gerçekleştirdik. İkinci olarak Dış Ticarette İstihbarat 
Projesi’ni başlattık. Bilginin en büyük ticari güç olduğu günümüzde, firmalarımızı yurt dışı hedef 
pazarlar ve müşteriler hakkında doğru bilgi ile donatmayı hedefledik. Kobilerimizi cesaretlendirmek 
ve onların yurtdışı pazarlara girişinin önündeki bilgi eksikliklerini gidermek için Oda ve Borsalarımıza 
büyük sorumluluklar verdik. Üçüncü olarak da firmalarımızın uluslararası alanda ticari işbirliğini 
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geliştirmelerine imkan sağlayacak Dijital Platformu geliştirdik. Önümüzdeki günlerde devreye 
alacağımız bu proje ile de firmalarımızı uluslararası ticarette proaktif hale getireceğiz”. 

Küresel rekabetin artık çok üst seviyede olduğuna dikkat çeken Murzioğlu, rekabette öne geçmenin 
yolunun durmadan yeni işler yapmak olduğunu söyledi.

Ekonomi Bakanlığının Türkiye’de ihracat için inanılmaz teşvik ve destekler verdiğini bildiren 
Murzioğlu, “Aklınıza gelebilecek her alanda büyük imkanlar sunuyor. Biz biliyoruz, ama firmalarımızın 
büyük bölümü ya bunları tam olarak bilmiyor, ya da nasıl başvuracağını, ne yapacağını bilemiyor. Diğer 
taraftan, Odalarımız da şehirlerinde özel sektörü temsil ediyorlar. Türkiye’de her firma ile doğrudan 
temasları var. Ekonomide bir sıkıntı yaşanırsa tabandan gelen sinyalleri ilk önce Odalarımız fark 
ediyor. Firmaların ihtiyaç ve taleplerini biliyorlar. Her firmaya doğrudan ayağında hizmet sunabilecek 
kapasiteye sahipler. İşte bugün Ekonomi Bakanlığımız ile TOBB camiasını, yani Odalarımızı bir 
araya getiriyoruz. Etle tırnak haline geliyoruz. Burada bulunan 81 il ve akredite ilçe Odalarımızın 
temsilcileri Ekonomi Bakanlığı’nın faaliyetleri ve teşvikleri hakkında bilgilendirilecekler. Daha sonra 
da bulundukları bölgede Bakanlığımızın birer temsilcisi gibi çalışacaklar ve firmalarımıza hizmet 
verecekler. Yani diyoruz ki, Ekonomi Bakanlığı’nın yerelde uç beyleri olacaklar” dedi. 

Murzioğlu, Dış Ticaret Yatırım ve İletişim Noktaları Eğitimi ile her Odanın kendi şehrinde Ekonomi 
Bakanlığının teşviklerini doğrudan firmaların ayağına götüren bir hizmet noktası haline geleceğini, 
hem Bakanlığın hizmetlerini çok daha hızlı ve doğrudan iş dünyasına sunacaklarını hem de Odaların 
hizmet kapasitelerinin artacağını, böylece Türkiye’nin kazanacağını söyledi.

-Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de ana hedeflerinin dış ticareti artırmak olduğunu söyledi.
İhracatın tabana yayılmasını istediklerine işaret eden Metin, bu amaçla TOBB, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, sanayici ve iş adamları dernekleriyle çalıştıklarını dile getirdi.15-16-17 KASIM 2017

Metin, bugüne kadar 341 dış ticaret eğitiminde 16 bin 528 katılımcıya eğitim verdiklerini, bu yıl 53 
ilde 71 eğitim programı düzenleyerek 3 bin 866 iş insanına bu hizmeti sunduklarını bildirdi.2017’de 
25 ilde iş insanlarının kapısını çalarak, bin 109 firmayı ziyaret ettiklerini ifade eden Metin, “Son 15 
yılda hükümetlerimiz döneminde oluşan güven ve istikrar sayesinde ekonomimiz büyüdü. Makro 
göstergelerin tamamında büyük bir ivme yakaladık. Bunun merkezinde ihracat var. İhracata dayalı 
büyüme modelini hayata geçirdik.” diye konuştu.15-16-17 KASIM 2017
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TOBB SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI BÖLGE TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı’nın Ankara bölge 
toplantısı, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz’ün katılımıyla, TOBB Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Odamız Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş katılım sağladı.18.11.2017
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İŞ ADAMLARINDAN BAŞKANIMIZA ZİYARET

Nusaybin İş Adamları Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen’i makamında ziyaret 
ettiler.23.11.2017
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MARDİN ODA/BORSA-ÜNİVERSİTE 
ARAŞTIRMASI

TOBB/TEPAV tarafından 2014 yılından itibaren 
yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi 
kapsamında, Mardin İli ve İlçeleri Odaları/
Borsaları (Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, 
Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin Artuklu 
Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği yaparak Mardin 
MARBUILDS’17 Fuarına ilişkin bir saha çalışması 
gerçekleştirdi.

Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik 
Danışmanı ve MAÜ İktisat Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin 
koordinasyonuyla ve İktisat Bölümü öğrencilerinin 
katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin 
İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin 
Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması 
niteliğindedir.

Mardin’de 08-12 Kasım 2017 tarihlerinde 
Mardin Movapark Fuar Alanı’nda düzenlenen 
2.Mardin Yapı Grubu, İnşaat ve Tadilat Fuarı 
(MARBUILDS’17) katılımcı firmalarıyla 
gerçekleştirilen bu saha çalışması ile temelde 
bu Fuarın katılımcı firmalar açısından 
nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak elde 
edilen sonuçlar; ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu 
ile paylaşılarak Fuarın daha da iyileştirilmesine 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

22’si Mardin’den, 12’i Mardin dışından (Batman, 
Elazığ, Mersin, Nevşehir, İstanbul) olmak üzere 
toplamda 34 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze 
anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 10 
(on) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı.

1)Bu fuara kaçıncı defa katılıyorsunuz?

2)Bu fuara katılım amacınız nedir?

3)Bu fuarda sergilediğiniz ürünler nelerdir?

4)Bu fuardan beklentileriniz nelerdi, bunlar 
karşılandı mı?

5) Bu fuara daha önce katıldıysanız ne tür 
faydaları oldu?

6) Bu fuarda herhangi bir yurt içi ticarî bağlantı 
sağlayabildiniz mi?

7) Bu fuarda ne tür yurt içi ticarî bağlantılar 
sağladınız?

8) Bu fuarda herhangi bir yurtçi ticarî bağlantı 
sağlayabildiniz mi?

9) Bu fuarda ne tür yurt dışı ticarî bağlantılar 
sağladınız?

10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla 
karşılaştınız mı?

Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı 
ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye 
tâbi tutuldu. Araştırma ile ortaya çıkan sonuçların 
ve ilgili tekliflerin bir kısmı şöyledir:

• Anket yapılan 34 firmanın 22’si (%65) 
Mardin’den, 12’si (%35) Mardin dışından 
katılmıştır. Bu firmalardan 22’si (%65) ilk 
defa, diğerleri ikinci kez katılmıştır. Bu yönü 
itibariyle Fuara belli ölçüde de olsa ilgi olduğu 
anlaşılmaktadır.

• Fuara temel katılım amaçları, “Reklam ve tanıtım 
yapmak, Daha geniş bir kitleye satış yapabilmek, 
Ürün kalitesine dair bilgi vermek, Yeni bayilikler 
verebilmek, Sektör firmalarıyla bilgi alışverişinde 
bulunmak” şeklinde belirtilmiştir.

• Fuarda sergilenen ürünlerden bir kısmı şöyledir: 
Ofis mobilyası, Ev mobilyası, Beyaz eşya, Soba, 
Mikro klima, Isıtma-soğutma sistemleri, Enerji 
sistemleri, Elektrikli el aletleri, Jeneratör, 
Kompresör, Kalorifer kazanı, Kombi, Asansör, 
Delici, Kırıcı, Mardin taşı, İç-dış boya, Yazılım 
entegreli donanım, Doğalgaz hizmetleri, PVC 
kapı-pencere sistemleri, Döşeme-kaplama 
malzemeleri, İnşaat hizmetleri, Konaklama 
hizmetleri, Gayrimenkul pazarlama/kiralama/
satış hizmetleri.

• Firmalar, Fuardan beklentilerinin belli ölçüde de 
olsa karşılandığını dile getirmiştir. Bu çerçevede, 
“hizmetlerinin tanıtımını yapma hedeflerine 
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kısmen ulaştıklarını” dile getirenler olduğu gibi “yeni bayilikler verme hususunda kısmî başarılar 
elde ettiklerini” ifade edenler de olmuştur. Dahası, “ulaşamadıkları kesimlere erişebilme hedeflerini 
gerçekleştirdiklerini” belirtenler de olmuştur. Bu arada yurtiçi-dışı ticarî bağlantı sağladıklarını not 
eden firmalar da olmuştur.

• Öte yandan, kimi firmalar, “Fuara yeterli ilginin olmadığını, beklentilerinin daha fazla ziyaretçinin 
olması” yönünde olduğunu belirtmiştir.

• Daha önce katılan firmalar, genelde bu Fuarın ilkinin kendilerine fayda sağladığını ifade etmiştir. 
Bu kapsamda firmalar, “Ürünlerimizin kalitesine dair bilgi vermede başarılı olduk, Daha fazla bayiye 
ve kuruma ulaştık, Markamızın tanınırlığını artırdık, Satışlarımızı artırdık, Sektörümüze dair yeni 
ürünler hakkında bilgi edindik vb.” demişlerdir.

• Firmaların %62’si Fuarda yurt içi ticarî bağlantı sağlayabildiğini belirtmiştir. Öte yandan, yurt dışı 
ticarî bağlantı gerçekleştirdiğini ifade eden firma oranı %9’dur. Bağlantı sağlanan tek ülke ise Irak 
olarak belirtilmiştir.

• Öte yandan firmalar, Fuar süresince birçok sorunla karşılaştığını belirtmiştir. Nitekim firmalar, 
“Organizasyonel sıkıntılarla karşılaştıklarını, Fuara ilişkin altyapı sorunları olduğunu, Fuar alanının 
Mardin şehir merkezinden çok uzakta olduğunu, Şehir içindeki trafik sorunu dolayısıyla ulaşımda 
zorluklar yaşadıklarını vb.” ifade etmişlerdir.

• Ayrıca firmalar, “Fuar mekanına dair sıkıntılar yaşadık fakat bunun geçici olmasını diliyoruz” diyerek 
“Mardin’de güzel bir fuar alanı açılmasını ümit ediyoruz” şeklinde beklentilerini de ilave etmişlerdir. 

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları; başta üyelerine olmak üzere, ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna 
karşı sorumluluklarının bir gereği olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi ve benzeri kurumlarla işbirliği 
yaparak şehre ilişkin tespitler, değerlendirmeler ve iktisat politika teklifleri içeren bu tür saha 
çalışmalarının sürdürüleceğini dile getirdi.12.11.2017
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NUJEN TEKSTİL FAKRİKASI ZİYARETİMİZ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen Nujen Tekstil firması sahibi Ali İhsan Dinçar’ı 
firmasında ziyaret ederek Tekstil hakkında bil aldı.Firmayı gezen Özmen çalışanlarla sehbet 
ederek Firma sahibine İlçemizde böyle geniş kapsamlı yatırımından dolayı kendisine teşekkür 

etti.28.11.2017
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VAKIFLAR BANKASININ ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Vakıflar Bankası Şube Müdürü Feyzullah Yusufoğlu Acarsan Muayene İstasyonu 
Müdürü Mehmet Kahraman ve İş adamları M.Şerif Altay ve İlhami Kök Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mahsum Özmen ve Başkan Yardımcımız Mehmet Dündar’ı Makamında ziyaret 

ettiler.29.11.2017

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜL TÖRENİ

İstihdam seferberliği kapsamında Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını en fazla artıran iller, sektörler 
ve firmalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen Meclis Başkanımız Müfit Adnan Yumuşak Meclis Üyesi 
Metin Soyubey ve Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katıldılar.
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Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam 
ettiklerini belirterek, “İş dünyası olarak ülkemize 
ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, 
cesaretle adım atıyoruz.” dedi.Hisarcıklıoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB tarafından 
düzenlenen “İstihdam Şurası ve Milli İstihdam 
Seferberliği Ödül Töreni”ne katıldı. Konuşmasına, 
kalp krizi nedeniyle vefat eden İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı İbrahim Çağlar’a Allah’tan rahmet 
dileyerek başlaşan Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın hedefi yüksek koyduktan sonra 
kendilerine düşenin de çalışmak olduğunu 
vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Çok 
şükür hep birlikte, bir yıl boyunca büyük bir 
gayret gösterdik. Bu salonda iş dünyasının tüm 
paydaşları var. Allah emeğimizi zayi etmedi, 
bereketini de verdi. Böylece istihdamda tarihi bir 
başarı ortaya çıktı.” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, 
TOBB olarak istihdam konusunda “Bu iş olur” 
sloganıyla ulusal bir kampanya başlattıklarını 
hatırlatarak, bu seferberliğin milyonlarca insana 
iş ve aş sağladığını bildirdi.Firmaların istihdam 
seferberliği sürecinde iç ve dış kaynaklı bütün 

olumsuzluklara direndiklerine dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:-İş dünyası 
artık kendine daha çok güveniyor”Oda ve 
borsa camiası olarak Türkiye’nin geleceğine 
yatırım yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. 
Sadece istihdamda değil, finansmanda ve girdi 
maliyetlerinin azaltılmasında da pek çok reformu 
hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize de 
teşekkür ediyorum. İş dünyası olarak ülkemize ve 
kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle 
adım atıyoruz.”Hisarcıklıoğlu, küresel finansal 
kriz sonrası 2010-2017 döneminde Türkiye 
ekonomisinin kesintisiz 7 yıl büyüdüğüne ve söz 
konusu dönemde ortalama büyüme oranının 
yüzde 7 olduğuna işaret ederek, 6 milyon 600 
bin kişiye de yeni istihdam sağladıklarını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs konusunda 
da liderliğini göstererek tüm İslam âlemini 
İstanbul’da topladığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
“El ele verdiğimizde ülkemiz her sorunu 
aşacak, hak ettiği yere gelecektir yani dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 
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Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Şurası’nda yaptığı konuşmada 
şubat ayında başlattıkları istihdam seferberliğine katılan iş dünyasına şükranlarını sundu.Erdoğan, 
seferberlik kapsamında 2017 yılından şu ana kadar 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmasının 
Türkiye için bir rekor olduğuna işaret ederek, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili kriz tellallığı yapanlara 
vereceğimiz en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında 
büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette 
beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter, 
başka ihsan istemeyiz. Biz milletimizle, iş dünyamızla, esnafımızla, sanatkarımızla, çalışanlarımızla 
el ele verir Allah’ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız.” diye konuştu.- 
“Hedefe ulaşmanın yolu üretmekten geçiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak.” olarak ifade 
ettikleri ve 2023 projeleriyle somutlaştırdıkları bir hedefi bulunduğuna vurgu yaparak, şunları 
söyledi:”Bu hedefe ulaşmanın yolu üretmekten, özellikle de yenilenmekten, her alanda kendimizi 
geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiği ortalama yüzde 7,4’lük büyüme 
oranı hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu 
düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum.”Teşviklerin istihdamın artmasındaki ve sürekli 
hale gelmesindeki öneminin farkında olduklarını, bu nedenle de mevcut 11 istihdam teşvikini 
sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:”Burada özellikle benim 
tüm girişimcilerimizden, iş adamlarımızdan özellikle şahsım ve milletim adına yeni bir ricam olacak. 
Çünkü bu istihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak, bu ciddi bir yanılgı 
olur. Ama yaklaşık 1,5 milyon üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, herhalde 1,5’un üzerinde 
değildir, değil mi? 1,5 milyon üyesi olan Odalar ve Borsalar Birliği, yılbaşında kendisinden bütün 
üyelerimizin artı bir istihdam sağlamasını istemiştik, şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre, 
eğer biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu, ülkemizin büyüme oranını Allah’ın izniyle daha da 
genişletecek, daha da yayacak ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.”İş adamlarına “Buna var 
mıyız?” diye soran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:”Yani her müessesemiz ikişer kişi istihdam 
edecek olursa, artı olarak söylüyorum, demek ki Allah’ın izniyle 11,1’i biz yükseltmeye devam ederiz. 
Bu neyi getiriyor biliyor musunuz, bu halkımın işverenlere olan muhabbetini, sevgisini de artıracaktır 
ve bu devlet-millet kaynaşmasını da daha da artıracaktır. Bu ülkede işvereniyle, işçisiyle ayrı bir 
muhabbeti de artıracaktır ve benim bugün sizlerden bu sözü almış olmam ekranları başında bizleri 
izleyen vatandaşlarımı da inanıyorum ki coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı 
bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir heyecan, coşku getirecektir.”

- Başbakan Binali Yıldırım
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Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında “Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamı yüzde 11,1. 
Dünyada bir rekor. Çin’i de Hindistan’ı da geride bırakarak, Türkiye listenin başına yerleşti. Türkiye’ye 
yakışan da budur. Aynı şekilde ihracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda aralık ayında 155,5 milyar 
dolarlık ihracatı yakaladık. Yıl sonu itibarıyla da bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz” 
ifadesini kullandı.Yıldırım, bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin 
çağrısı üzerine, iş aleminin de etkin katılımıyla düzenlenen Ekonomi Şurası’nda istihdam seferberliği 
başlattıklarını, bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) üyelerini en az 1 ilave 
istihdam sağlamaya davet ettiğini anımsattı. “Önemli teşvik kararları aldık”Bugün de buna benzer 
bir çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla gerçekleşeceğini belirten Yıldırım, şöyle devam 
etti: “Bu sefer artık 1 olmaz, daha fazla olacak. Onun kararını burada Cumhurbaşkanımız verecek. 
Türkiye genç ve dinamik nüfusa sahip. Genç nüfusumuza yeni iş ve aş imkanları hazırlamamız lazım. 
Son 1 yıl içinde bu istihdam seferberliği başlatıldığı andan itibaren 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş, 
aş bulduk, imkan sağladık. Hükümet olarak bu seferberlikte sizin yükünüzü hafifletmek için önemli 
teşvik kararları aldık. Teşvik ve tedbirleri hayata geçirdik. Sonuçta muhteşem bir toplumsal dayanışma 
ortaya çıktı. Asgari ücret desteğinden vergi istisnasına, borçların ertelenmesinden iş kurma ve 
ilave istihdam desteklerine kadar reform niteliğinde birçok kararı hemen o toplantı sonrası hayata 
geçirdik.”Yıldırım, TOBB’un “Bu iş olur” sloganıyla sahaya indiğini, bütün oda ve borsa başkanlarının 
elini taşın altına koyduğunu, esnafla, çalışanla bir araya geldiklerini, aynı şekilde 81 ilde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve ekibinin bu çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüğünü bildirdi. 1 yıl 
geçmeden 1,5 milyon yeni istihdam oluşturulduğunu belirten Yıldırım, “1,5 milyon istihdam demek 
1,5 milyon ailenin mutluluğu demektir. İşte bu güzel ve anlamlı törende, istihdamda artış sağlayan 
illerimizi, firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Buradan genç, kadın ve engelli istihdamında duyarlılık 
gösteren firmalara ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. TOBB’un şeref listesine 
giren iş adamlarını tebrik ediyorum. 

Cumhurbaşkanımız ‘hadi’ dediğinde sağına soluna bakmadan tam bir güvenle bu dayanışmayı 
sergilediğiniz için Allah hepinizden razı olsun.” ifadesini kullandı.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, “Son 10 yılda toplam 7 milyon 
167 bin kişiye istihdam sağladık. Bu nereden bakarsanız bakın, büyük bir başarı hikayesi, Türkiye’nin 
başarı hikayesidir” ifadesini kullandı. Sarıeroğlu, İstihdam Şurası’nın sonuçlarının ülkeye, millete ve 
çalışma hayatına yeni bir soluk ve heyecan getirmesini dileyerek, zor süreçlerden geçen Türkiye’nin 
her zamankinden daha güçlü, daha üretken olmak zorunda olduğunu vurguladı.Milli İstihdam 
Seferberliği’nin Türkiye’nin içeride ve dışarıda tarihi bir mücadeleyi yürüttüğü, olumsuzluklar 
karşısında umutsuzluğa düşmesinin istendiği bir dönemde başlatıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, 
şöyle devam etti:”Biz umutsuzluğa düşmedik. Aksine Sayın Cumhurbaşkanımız ‘yeniden kolları sıva 
günü’ dedi ve Milli İstihdam Seferberliğini ilan ettik. Hamdolsun bu seferberlik kapsamında bu yılın 
dokuz ayında yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağladık. Milli İstihdam Seferberliği çağrısını yaparak, 
iş dünyamızı harekete geçiren ve oluşturduğu sinerjiyle güçlü sonuçlar almamıza imkan sağlayan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz bu seferberlikteki tüm çalışmalarımıza 
destek olan Sayın Başbakanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve kıymetli başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı ifade etmek istiyorum. “ Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Protokolü Konuşmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Protokolü” imzalandı. Programda, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında en fazla istihdam sağlayan 
şirket ve illere ödülleri verildi. Firma başına istihdamını en fazla artıran iller Ardahan, Bayburt, Bingöl, 
Tunceli ve Muş olurken, Türkiye genelinde istihdamını en fazla artıran iller İstanbul, Antalya, Ankara, 
İzmir ve Muğla olarak sıralandı. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, KMO Anadolu Otoyol İşletmeleri AŞ 
ve BİM Birleşik Mağazaları AŞ ise Türkiye genelinde istihdamını en fazla artıran şirketler olarak 
ödüllendirildi. Şirket temsilcilerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım takdim etti.14.12.2017
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI 
MEHMET ÖZHASEKİ İLE BİRLİKTE CİZRE DİVAN OTELİ’NİN AÇILIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mahsum Özmen açılışa katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının başında Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Özhaseki ile birlikte Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, meclis üyeleriyle bir araya 

geldiklerini anımsatarak, “2017 sonunda da yine sayın Bakanımızla Cizre’deyiz. Sağolsun, Bakanımız, 
ülkemize değer katan her işe omuz veriyor, her güzel faaliyeti destekliyor. Sayın Mehmet Özhaseki’nin 
aramızda bulunmasından hem bölge hem de üyelerim adına şeref duyuyoruz” dedi.

Cizre’nin uluslararası standartlarda ilk oteli olan Divan Cizre’nin resmi açılışını yaptıklarını ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Bu güzel tesisin Cizre’ye kazandırılmasına öncülük eden, Cizre TSO Başkanımız 
Süleyman Çağlı’yı, en başta tebrik etmek istiyorum. Hem kendine, hem şehrine güvendi. Yüreğinin 
Cizre için attığını gösterdi. Elini taşın altına koydu ve Cizre için bir ilki başardı. Sadece yatırımın 
büyüklüğü anlamında değil, Dünya çapında Divan gibi bir markayı, Cizre’ye getirdiği için takdire 
şayan bir başarı elde etmiştir” ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, Başkan Çağlı’nın Cizre’ye okul sözü 
istediğini bildirerek, TOBB olarak Cizre’ye bir okul kazandıracaklarını söyledi.Divan tesislerinin Türk 
otelciliğinde bir ekol olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum, 
açılışa bizzat geldi ve buraya verdiği önemi gösterdi. Kendisine de şahım ve camiam adına teşekkür 
ediyorum. Bu tesisin temellerini atan, merhum Mustafa Koç’u da, bu vesileyle, saygıyla ve rahmetle 
anıyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Divan Cizre otelinin, Cizre’de turizmin hareketlenmesini ve ticaretin 
canlanmasını sağlayacağına dikkat çekerek, “Bu vesileyle herkesi, Cizre’nin geleneksel ve muhteşem 
konukseverliğini, Dicle Nehri’nin manzarası eşliğinde görmeye, Cizre’ye davet ediyorum” şeklinde 
konuştu.20.12.20
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NUSAYBİN KAYMAKAMIMIZ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SAYIN. ERGÜN 
BAYSAL ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Ergün BAYSAL, İlçemizdeki Oda Başkanlarıyla 
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mahsum Özmen ve yönetimini makamında 
ziyaret ettiler. BAYSAL  İlçenin daha hızlı ve kaliteli kalkınması amacıyla gerçekleştirilen istişare 

toplantısında, gereksinim duyulan, hali hazırda hizmete başlayan ve tamamlanma aşamasındaki 
çalışmalar ele alındı.   Doğalgaza kavuşma konusunda gerekli yazışmaların gönderildiğini vurgulayan 
BAYSAL, ayrıca şehiriçi minibüslerinin yenileceğini ve vatandaşlarımıza konforlu ve rahat şehiriçi 
taşımacılık hizmetinin sunulacağını ifade etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mahsum ÖZMEN, İlçeye her vatandaşın sahip çıkması gerektiğini belirtirken, Nusaybin 
tanıtımı için hazırladıkları belgeseli en kısa süre içerisinde belirli otobüs firmalarına dağıtarak ilçeyi 
herkese tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Gerçekleştirilen istişare toplantısına Nusaybin İlçe 
Emniyet Müdürü Abdurrahim ZENGİN, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun ÖZMEN,  
Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Zeynel TUNÇALAN, Nusaybin 
Ticaret Borsası Başkanı Necdet AKTAŞ, Nusaybin Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali DOĞRU, Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf Odası Hüseyin GÜNDOĞDU, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı 
Mehmet DÜNDAR ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Serdar BİLEN katıldı.21.12.2017
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NUSAYBİN’DE TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ ARAÇ YENİLEME TÖRENİ YAPILDI

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından Nusaybin’de 20 araçlık birinci etap 
Toplu Ulaşım Sistemi Araç yenileme töreni yapıldı.Törene Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Mahsum Özmen,Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar,Meclis Üyesi Serdar Bilen 

ve diğer üyeleriye katılım sağladı. Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
Mardin Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık hizmetlerini anlatan sinevizyon gösteriminden sonra 
halk oyunları grubu sahne aldı. Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Yaman, Nusaybin’in öneminde değindi. Mardin Büyükşehir Belediyesinin Görevlendirme 
yapıla belediye olduğunu hatırlatan Yaman şöyle konuştu:“Hep bize şunu söylüyorlar biliyorsunuz. 

Olağanüstü Hal Belediyeciliği yapıyorlar diye, aslında şu tabloya göre olağan belediyeciliği 
biz yapıyoruz. Şimdiye kadar belediyecilik yapılmamış bundan sonra yapılıyor bunu az 
önce görünen slaytta birlikte izledik. Nusaybin bizim için çok önemli bir ilçemiz. Onun için 

sizin geçen seneye kadar yaşamış olduğunuz zorluklar ve travmayı kısa sürede atlatmanız için hem 
hükümetimiz ve devletimiz hem Mardin Valiliğimiz, Nusaybin Kaymakamlığı, kurumlarımız hem de 
son bir yıldır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz var güçleriyle çalışıyorlar. Geçen sene 6 
mahallemizde taş üstünde taş kalmamıştı ama şimdi gördünüz gibi karşıda bakanlığımız ve hükümetimiz 
hızla binaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da bildiğiniz gibi alt yapıyı biz yapıyoruz. Bu 
şehrin bütün altyapısını hem Mardin Büyükşehir Belediyesi hem de Nusaybin Belediyesi olarak 
çözüyoruz” dedi.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi olarak görev geldiklerinde şehrin sorunlarını 
tespit etmeye çalıştıklarını kaydeden Yaman, şehrin en büyük sorunun trafik olduğunu ve ona göre 
çalışma yaptıklarını belirtti. Trafik ve ulaşım sorunu için çeşitli kavşaklar, kırsal mahallelerin en ücra 
köşelerine kadar sıcak asfalt yollar, şehir merkezlerindeki alt yapı çalışmaları ve ulaşım sitemindeki 
sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Yaman konuşmasını şöyle sürdürdü:“Mardin toplu 
ulaşım sistemini 24 saat çalıştıracak bir alt yapıyı kurduk. Bu alt yapı içerisinde akıllı kartlarımız 
olacak. Akıllı duraklarımız var zaten. Her şey Nusaybinliler her şey Mardinliler içindir. Her şey siz 
değerli hemşerilerimiz içindir. Bizler sizler için çalışıyoruz.”Belediyedeki harcamalara da değinen Vali 
ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaman: “Personel gideri olarak Türkiye’de örnek bir belediyeyiz. 
30 Büyükşehir Belediyesi var. Biz performans olarak ön sıralardayız. Personel harcamamız yüzde 13 
tür. Yani 600 milyon bütçenin sadece ve sadece yüzde 13’ünü personel gideri olarak harcıyoruz. Onun 
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dışındaki her şeyi siz değerli hemşerilerimizin ihtiyaçları ve bu şehrin yatırımı için harcıyoruz. Bundan 
sonra da böyle yapacağız. Her şey bu şehrin kalkınması için inşallah. Mardin’de hiç kimse kimsesiz 
kalmayacak” şeklinde konuştu.Baysal: Yeni araçlar klimalı, kameralı, akıllı kartlı, engelli yolcu rampası 
olan ve daha birçok avantajı bulunan modern araçlarMardin Valisi veBüyükşehirBelediye Başkan Vekili 
Mustafa Yaman’dan sonra konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal, 
yenilenen araçların lüks, konforlu ve vatandaşlara daha kaliteli bir ulaşım sunacak şekilde yenilendiğini 
belirterek, hizmetlerin bu eksen Nusaybinli vatandaşlara sunulacağını söyledi. Yeni araçların klimalı, 
kameralı, akıllı kartlı, engelli yolcu rampası olan ve daha birçok avantajı bulunan modern araçları 
vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Baysal şöyle konuştu:20 bin kapasiteli ulaşım sistemi 
modernize edildi. Ne mutlu ki şunu memnuniyetle ifade etmek gerekiyor. Terör örgütü tarafından 
6 mahallesi yerle yeksan edilen ve mahalli hizmetler açısından vatandaşlarına hiçbir hizmetin 
sunulamadığı bir yapıdan çok şükür ki Sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkan vekilimizin 
koordinasyonunda, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin talimatları doğrultusunda bugün 
birden fazla alanda hizmetler,  vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Her geçen gün bu hizmet 
kalitesi artarak devam etmektedir.Araçlar sabah 06.00 - 24.00 saatleri arasında çalışacak”Yapılan 
çalışmalar hakkında konuşan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erol Beşe 
ise: “Mardin Toplu Ulaşım Sistemi (MARTUS) ile Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve 
Yeşilli ilçelerimizdeki 735 kayıtlı aracın revizyonu hedef alınmıştır” dedi.MARTUS’un amacının bu 
araçların yenilenmesi, güzergahların ihtiyaca cevap vermesi, zaman çizelgelerinin belirlenmesi, 
engelli vatandaşların ihtiyacının karşılanması ve elektronik ücret toplama sisteminin kurulması 
olduğunu kaydeden Beşe, sistemin tek bir merkezden sağlanacağını söyledi.Beşe: “Projede TOKİ ve 
Dicle Mahallesinde yeni hatlar belirlenirken, Akarsu, Girmeli, Duruca,  Baraj, Akçatarla, Akağıl ve 
Bahçebaşı Mahalleleri sistem içerisine alınarak sabah 06.00 ile 24.00 saatleri arasında ulaşım hizmeti 
verilmesi planlanmıştır” dedi.Nusaybin 2 Nolu Şehiriçi Kooperatif Başkanı İbrahim Bulmuş ta yaptığı 
konuşmasında kendilerine destek veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa 
Yaman, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal,  Ulaşım Dairesi Başkanı Erol Beşe ve 
Minibüs esnafına teşekkür etti.Mardin Müftüsü İsmail Çiçek’in duasından sonra Mardin Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Baysal, 
Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Mardin eski milletvekili Süleyman 
Bölünmez, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve STK temsilcileri tarafından açılış kurdelesi 
kesildi.Açılıştan sonra Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaman yeni minibüslerin anahtarını 
sürücülere dağıttı. Bir engellinin minibüse binmesine yardımcı olan Yaman, yeni araçların hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Plaket töreninden sonra Nusaybin Gençlerbirliği Teknik Direktörü ve 
Futbolcuları tarafından Yaman’a üzerinde ismi yazılı forma hediye edildi.25.12.2017
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MARDİN VALİMİZ SAYIN MUSTAFA YAMAN ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

Mardin Valimiz Sayın Mustafa Yaman ve beraberindeki heyet ile birlikte Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mahsum Özmen ve Yönetimini makamında ziyaret ederek Nusaybin Ekonomisi 
hakkında bilgiler aktarıldı. Sayın Yaman Nusaybin’in Geleceği için daha güzel şeyler 

yapacağını dile getirildi. Özmen’de Sayın Valimiz Mustafa Yaman’ın Odamıza yaptığı ziyaretlerinden 
dolayı memnuniyetini dile getirdi.25.12.2017
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NUSAYBİN’DE SİMURG CAFENİN AÇILIŞI YAPILDI

Nusaybin’in genç girişimcilerin Orhan Yıldız tarafından kurulan Simurg Cafenin açılışı yapıldı. 
Açılaşa Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen katıldı. PTT Sokak Nisibis İş Merkezi 
2. Katında kurulan Simurg Cafenin açılış kurdelesi, açılışa katılan anneler tarafından kesildi. 

Açılıştan sonra İşletme sahibi Yıldız misafirlere kafenin bölümlerini tanıttı. Okey, Nargile, kafe ve 
restaurant bölümlerinden çocukların oyun alanlarına kadar misafirler için tüm detayların düşünüldüğü 
kafede geniş yelpazede sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği belirtildi. Açılıştan sonra misafirlere 
çeşitli ikramlar yapılırken Grup Awesta ve Xeyri tarafından müzik dinletisi verildi. Açılışa katılan 
ve kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere, Nusaybin Kaymakamına, Emniyet Müdürüne ve 
STK Temsilcilerine teşekkür eden Orhan Yıldız, bu bağlamda yenilikçi hizmet anlayışı ve konseptiyle 
misafirlerine sıcak ve samimi bir ortamda hizmet vermeye çalışacaklarını ifade etti.26.12.2017
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İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK: 
ARABULUCULUK

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı 
haline gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni 
bir dönem başlatacak…

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mahsum Özmen, 1 Ocak 2018 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri 
Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı 
haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan 
etkilerini değerlendirdi.  Dava Şartı arabuluculuk 
ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan 
Ülken, yeni düzenlemede emeği geçen herkese 
teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı 
için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

-Arabuluculukta anlaşılan konular tekrar dava 
konusu yapılamayacak.

 Başkan Özmen, İş mahkemeleri Kanunu 
kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin 
yaptığı açıklamada; “Arabuluculuk görüşmeleri 
sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, 
üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar 
dava konusu yapmasının mümkün olmadığını 
belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli 
bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.“İşçi 
de işveren de ihtiyacını karşılarkenbu sorunla 
uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve 
zamanını başka işler için kullanabilecektir.” dedi.

 -Arabuluculuk sürecindeki gizlilik emsal kararlar 
oluşmasını engelleyecek.

“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük 
sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin 
aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni 
gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu 
gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun 
olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır.” 
diyerek sözlerine devam eden Ülken, bu 
değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla 
öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca 
uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son 
bulacağını düşündüğünü dile getiren Başkan 
Özmen, “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki 
işlerliğinden bahsetti.

 -Taraflar bir çözüm üretemezse ne olacak?

 Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı 
sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu 
kadarla da kalmadığını belirten Ülken, “ 
Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm 
üretemediklerinin ortaya çıkması halinde 
arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini 
de sözlerine ekledi.

 -Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?

Başkan Özmen; yeni düzenlemeler ışığında 
sistemi şöyle özetledi; “İşçi işveren alacağı ve 
tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında 
arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte 
taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu 
deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması 
halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem 
adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden 
işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk 
başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. 
Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik 
ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. 
Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması 
sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi 
durumunda toplantıya

 katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve 
bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa 
bile yargılama giderinin tamamından sorumlu 
tutulacaktır.”
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11.NCİ MARDİN ODALARI/BORSALARI YENİ BİR MÜŞTEREK TOPLANTIDA 
BİR ARADA

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında 
Mardin’de gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla 
düzenlenen müşterek toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri 

Odaları/Borsaları, XI.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirdi.

28 Aralık 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Ramazanoğlu, Genel Sekreteri Ahmet 
Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gümar Budak; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, 
Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Nusaybin Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 
Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dündar, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin 
İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, 
Medyada Görünürlük, Üye Memnuniyet Araştırmaları, Kalkınma Ajansı Ziyareti, MAÜ-Oda/Borsa 
Araştırma Raporlarının Kurumlara Sunumu, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mardin Oda/Borsa Müşterek 
Proje Ekibi, Mardin İktisadî İstatistikleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Odaları/Borsaları Akreditasyon 
Kıyaslama Çalıştayı, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri, Akademik Danışmanlık Dönem 
Aksiyon Planı.

Toplantıda, ‘Üye Memnuniyet Araştırmaları’ ile elde edilen veriler masaya yatırıldı. Bu çerçevede, 
2018 ve sonraki dönemlerde Üye memnuniyetini artırma hususunda alınabilecek tedbirlere dair 
müzakereler gerçekleştirildi. Üyelerle yakın temasın önemine vurguda bulunulan toplantıda, daha 
yoğun biçimde hem fizikî hem de sanal (e-posta, telefon) irtibat sağlanması gereğine dikkat çekildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile kurulan irtibat derecesinin artırılması hususunda mutabakat 
sağlandı. Yeni dönemde DİKA ile özellikle proje işbirlikleri artırılacak.
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MAÜ-Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları işbirliğiyle, MAÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencileri 
tarafından, 08-12 Kasım 2017 tarihlerinde Mardin Movapark Fuar Alanı’nda düzenlenen 2.Mardin 
Yapı Grubu, İnşaat ve Tadilat Fuarı (MARBUILDS’17) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen saha 
çalışmalarından elde edilen verilerin analizi ile hazırlanan raporlar ilgili kurumlar ile paylaşılacak. Bu 
çerçevede hazırlanan ‘Fuar Raporu’ ve ‘Mardin’in İmar ve İnşaat Raporu’, belli bir ziyaret programı 
dahilinde Valilik, Belediye Başkanlıkları ve ilgili Meslekî Kuruluşlarla paylaşılacak.

Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin işlerliği artırılacak. Bu çerçevede, Üyelerin projelerine de 
danışmanlık desteği verilecek.

Periyodik olarak hazırlanan ve kurumsal web sitelerinde yayınlanan Mardin İktisadî İstatistikleri 
dosyası, 2018 yılı başında da oluşturularak kamuoyuna ve ilgililerin hizmetine sunulacak.

İlki 13 Mart 2017’de Diyarbakır’da düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Odaları/Borsaları 
Akreditasyon Kıyaslama Çalıştayı’nın ikincisinin, Mardin’de Odaların/Borsaların ev sahipliğinde 
yapılması planlanıyor. Buna ilişkin ön hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, XII.Müşterek Toplantının 2018 Mart’ında 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.28.12.2017
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NUSAYBİN İLÇESİNDE İLÇE GİRİŞİNDE BULUNAN YOL 20 YIL SONRA 
ASFALTLA BULUŞUYUR

Nusaybin ilçe girişi olan Mardin yolu asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen yapan Nusaybin 
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum 
Özmen Nusaybin Şöförler cemiyeti başkanı Huseyin Gundoğdu ve İlçe Emniyet Müdürü 

Abdurrahim Zengin ile birlikte yol çalışmaları yapan yetkililerden bilgi aldı.Nusaybin Kaymakamı 
ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal yaptığı açıklamada şunları söyledi;Öncellikle şuan üzerinde 
bulunduğumuz Mardin yolu caddemiz, bizim Nusaybin ilçemizi ipek yoluna bağlayan ana arterimizden 
birisi. Yirmi yıldır bu şekilde kalan bu yolumuz ile alakalı ne mutlu ki bizim dönemiz de asfaltlama 
çalışmaları şuan başlamış durumda. Yaklaşık 4 Kilometrelik yolu sıcak asfalt ile buluşturacağız ve 
bu vesile ile ilçemizi ana artere bağlayan Mardin yolu caddemiz ´de bizim açımızdan bir prestij yolu 
caddesi haline getirmeye çalışacağız. İlk etapta asfaltlama çalışmalarımız devam etmekte, daha sonra 
Büyükşehir Belediyemizin ana yol üzerinde cadde sağlamlaştırma, aydınlatma ve kaldırım çalışmaları 
olacaktır. İlçemizi Mardin yoluna bağlayan bu caddemizi vatandaşlarımızın nezih kullanabileceği 
konforlu bir cadde haline getirme yönünde ki çalışmalarımız devam etmekte. Bu vesile ile asfalt 
çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. ‘´dedi.Sürücüler, bu yol yaklaşık 20 yıldır, bozuktu, her gelen 
üzerine ince bir asfalt dökerek yapıyordu. Bu yol çalışmaları ́ da 1 ay içinde yine bozuluyordu. Araçlarımız 
ve lastikleri zarar görüyordu. Bu yolun yapılmasına başlandığı için çok sevindik, yapanlardan Allah 
razı olsun.´´ Şeklinde konuştular.30.12.2017
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