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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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www.umutsesofset.com
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Müfit Adnan 
Yumuşak
Meclis Başkanı

Serdar BİLEN
Meclis Başkan 
Yardımcısı

Mehmet DÜNDAR
Meclis Üyesi

İlhami KOK
Meclis Üyesi

Murat ASLAN
Meclis Üyesi

İsmail AYDIN
Meclis Üyesi

Müzaffer AKTOĞ
Meclis Üyesi

Abdulğani ÇİÇEK
Meclis Başkan 
Yardımcısı

Mahsum ÖZMEN
Meclis Üyesi

Mehmet Nuri 
CENGİZ ÇEVİK
Meclis Üyesi

Aziz KIZAR
Meclis Üyesi

Metin SOYUBEY
Meclis Üyesi

Orhan KAYA
Meclis Üyesi
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Mahsum ÖZMEN
Yönetim Kurulu 
Başkanı

İsmail AYDIN
Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd.

Orhan KAYA
Üye

Abdulkadir GÜNEŞ
Genel Sekreter

İlhan ÖZMEN
Tahsildar

Mehmet DÜNDAR
Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd.

Müzaffer AKTOĞ
Muhasip Üye

İhsan ÖZ
Muhasebe Müdürü

Nuh ÖZMEN
Sicil Memuru
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İlhan ÖZMEN
PERSONELİ
Nuh ÖZMEN

GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI
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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 

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
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.

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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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. 

GIRNAVAS
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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

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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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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NUSAYBİN ZİRAAT BANKASINDAN ODAMIZA ZİYARET

Nusaybin Ziraat Bankası Şube Müdürü Sn.Osman Kağnıcı ve Ziraat Bireysel Emeklilik Uzmanı 
Sn.Bilgehan Köse Oda Genel Sekreter’imiz Abdulkadir Güneş’i ziyaret ederek BES hakkında 
bilgiler aktardılar.08.01.2018

MARDİN AKP İL BAŞKANININ ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin AKP İl Bşakanı Sn. Nihar Eri Nusaybin İlçe Başkanı Sn.M.Latif Özel Nusaybin Eski 
İlçe Başkanı Sn.Osman Doğru Sn.Cengiz Demir Kaya Aydınlar Konaklama Tesisi sahibi 
Sn.Abdulhalim Aydın ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen’i 

Makamında ziyaret ettiler.17.01.2018 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIMIZ SN.BÜLENT TÜFENKÇİ MARDİNDE

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bölge Koordinatörü Metin Bulut, İl Koordinatörü 
Osman Ören,  AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu,  Ceyda Bölünmez Çankırı ,Ak Parti MKYK 
Üyesi, Siyasi ve Hukuki işler başkan yardımcısı Zeynep Alkış, Mardin Valisi ve Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti Midyat İlçe Başkanı 
Melih Güneştan, AK Parti Nusaybin ilçe başkanı Mehmet Latif Özel Erdoba Otelde, Sivil Toplum 
Kuruluş temsilcileri. İş Adamları ile sanayicilerle birlikte akşam yemeğinde bulundu. İşadamlarının 
sorunlarını dinleyen Tüfenkçi, yaptığı konuşmasında ise yine ekonominin iyi bir yerde olduğunu,  
Türkiye´nin geleceğin dünya ülkeleri arasında her konumda yer alabileceğini  ifade etti. Odamızı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dündar ve Genel Sekreterimiz Abdulkadir Güneş katıldılar. 
Toplantıda söz alan Genel Sekreterimiz Abdulkadir Güneş Sayın Bakanımıza Nusaybin’in sorunlarını 
aktarırken yanı sıra Nusaybin’e Kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesinin hızlandırılmasını dile 
getirdi. Bakan Tüfenkçi bu konunun üzerinde duracağını ifade ettiler.20.01.2018
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NUSAYBİN´DE YEDİ İKLİM BEYAZ EŞYA MAĞAZASININ AÇILIŞI YAPILDI

Nusaybin Kışla Mahallesi Cumhuryet Cadde üzeri üçyol mevkide Fedai Bala´nın sahibi olduğu yeni 
açılan ´´Yedi İklim´´ beyaz eşya mağazasının açılış kurdelesini Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı 
Zeynel Tunçalan, İş adamı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Ömer Özel ve Ticaret ve 

Sanayi Odası Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş tarafından kesilerek mağazanın açılışı gerçekleştirildi. 
Açılışa katılan STK temsilcileri, birçok esnaf ve vatandaş mağaza sahibi Fedai Bala´ya hayırlı olsun 
dileklerinde bulunuldu. Açılıştan sonra misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. 21.01.2018

                     

   

NUSAYBİN’DE STK VE ÇİFTÇİLERE IPARD 2 BAŞVURULARI HAKKINDA KONFERANS

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nusaybin ilçesinde Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) yöneticileri ile Çiftçilere IPARD-2 üçüncü başvuru çağrı ilanı hakkında bilgi 
verdi. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansa Nusaybin Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürü Ramazan Doğan, TKDK Proje Birim Amiri Muhyettin Ertaş, Kıdemli Uzman Nursel Buğday, 
STK yöneticileri ve Çiftçiler katıldı. Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yadımcısı Mehmet Dündar katılım 
sağladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan TKDK Proje Birim Amiri Muhyettin Ertaş, Nusaybin’den 
çok fazla proje ve yatırım almayı planladıklarını belirtti. Nusaybin’in buna ihtiyacı olduğunu kaydeden 
Ertaş: “Bizim yapmaya çalıştığımız, Nusaybin’e, bölgemize bu yatırımların gelmesidir. Bu havuzdan 
herkes hazırladığı proje ölçüsünden destek alıyor, yatırım almaya çalışıyor. İnşallah Nusaybin’den de 
yatırım yapmak isteyen kişiler çıkacaktır. Nusaybin’de hep birlikte bu yatırımları gerçekleştirelim. 
Yatırım ve proje hazırlama konusunda kurumumuza her zaman başvurabilirsiniz. Proje hazırlama 
sırasındaki zorlukları mümkün olduğunda başvuru sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. 
Konuşmadan sonra Kıdemli Uzman Nursel Buğday IPARD ve TKDK, Destek Başvuruları ve Örnek 
Projeler hakkında sinevizyon gösterimi eşliğinde sunum yaptı.Konferansın sonunda katılımcıların 
sorularına cevap verildi.25.01.2018

MARDİN HEYETİ’NİN EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ’Yİ ZİYARET

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mahsum Özmen, Mardin Milletvekili Sn. 
Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Ak Parti İl Başkanı Sn.Nihat Eri, DİKA Genel Sekreteri Sn. 
Yılmaz Altındağ, Mardin OSB Başkanı Sn. A.Nasır Duyan, Oda ve Borsa Başkanları ve Sektör 

Temsilcilerinin bulunduğu heyet, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi ziyaret etti. Başkan Özmen, 
Nusaybin sorunları ile ilgili sorunları Zeybekçi’ye iletti. Toplantıda Mardin’in ekonomik durumu 
ve ihracatçıların sorunları ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Bakan Sn. Nihat Zeybekçi’den zaman 
ile yarışan ihracatçılarımızın Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Mardin’de kapatılması ve Eximbank 
şubesinin Mardin’de açılması konusunda sözler alındı.01.02.2018
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GTİ GENEL KURULU                                                                                   
SN.M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen 
Katılım sağladı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada 

GTİ’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Niyet hayırsa, akıbet hayır 
olur” diyen Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında bu işe hayırlı niyetle başladıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin 
dış ticaretinin yarısının kara gümrük kapılarından yapıldığını ama yıllarca Gümrük kapılarına yatırım 
yapılmadığı için, kötü koşullardan dolayı bir sürü problem çıktığını ve ek maliyetlere neden olduğunu 
söyledi.

Bu sıkıntıyı üyelerini çektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sınır kapılarındaki güvenlik sorunlarından 
dolayı bütün Türkiye çekiyordu. O dönemde hükümetimize dedik ki, ‘verin biz yapalım’. Onlar da bu 
camiaya güvenip verdiler. Biz bu işi hayal edip yola çıktığımızda 137 Oda ve Borsamız bizi anladı, bu 
işe emek ve gönül verdi. Yine kültürümüzde bir söz var: ‘Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap 
vardır’ Bu birlik-beraberlik olunca bereket de geldi” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje olmadığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Çok açık söylüyorum 
GTİ A.Ş bugün Türkiye’nin en önemli değerlerinden, en çarpıcı başarı hikayelerinden biridir. Her 
şeyden önce bu başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının vizyonunun ve birlikten doğan 
gücümüzün eseridir. Sizin eseriniz. Bir araya geldiğimizde neler kazanabileceğimizin, ülkemize neleri 
kazandırabileceğimizin en somut göstergesidir” şeklinde konuştu.GTİ AŞ.’nin bugün kamu-özel sektör 
işbirliğinin en başarılı örneği haline geldiğini belirten TOBB Başkanı, sadece Türkiye’de değil, dünyada 
örnek proje haline geldiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler’in de bu projeyi bütün dünyaya gösterdiğini, ‘Gümrüklerinizi güvenli 
ve hızlı hale getireceksiniz Türkiye gibi yapın, TOBB gibi yapın’ dediklerini aktardı.Bu kapsamda 
bölge ülkeleri ile çalışmaya başladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, “İşte Türkiye’nin edindiği bu tecrübe 
ve oluşturduğu örnek modeli, İpek yolu üzerindeki ülkelere uygulayabilirsek, o zaman kazanan biz 
olacağız, coğrafyamız olacak. Şimdi bu amaçla bölge ülkelerinin gümrük kapılarının modernizasyonu 
noktasında da önemli bir noktaya geldik. İran ve Orta Asya ülkelerinde bu konuda çalışmaya başladık. 
İnşallah hep birlikte bunu da başaracağız” dedi.07.02.2018
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NUSAYBİN’DE OSB İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Nusaybin’e Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulması için ilk toplantı yapıldı. Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün 
Baysal, Mardin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Musa Öztürk, Nusaybin Emniyet 

Müdürü Yardımcısı Ahmet Tuğcu, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mahsun Özmen, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası (ESO) Başkanı Ömer Özel, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Hüseyin Gündoğdu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Abdulhalim Aydın, Milli Emlak Müdürlüğü 
görevlileri, Sanayiciler ve Tekstilciler katıldı. İlçede OSB’nin kurulması için gerekli girişimler ve işleyişi 
hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Öztürk katılımcılara bilgi verdi. Öztürk, OSB için 
öncelikle talep olması, Bakanlık nezdinde muhatap bulunması ve OSB’nin yapılacağı bölge için arazi 
belirlenmesi gerektiğini kaydetti.Öztürk’ün bilgilendirme açıklamasından sonra toplantıya katılanlar 
yol haritası belirledi.Toplantıda konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Baysal ise 
Nusaybin’in çok genç bir nüfusunun olduğunu söyledi. İşsizliği bitirmek ve yeni iş alanları açmak için 
hem kaymakamlık hem de belediye olarak büyük gayretler gösterdiklerini kaydeden Baysal: “OSB’nin 
kurulması için ilçenin tamamı hem fikirdir. Yer tahsisi ve yer temini için çözüm önerileri bulacağız. 
Alternatif yerler üzerinde fikir alış verişinde bulunacağız.

Kaymakamlığın yapacağı işler var belediyenin de yapacağı işler var. Ama Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetimi ile Sanayicilerin üzerinde düşün işler daha büyük. Ticaret evrenseldir, geniş çerçevede 
düşünüyoruz.Duruma kısa vadede değil orta ve uzun vadede bakmamız gerekir. Çalışmalarımızı 
ve projelerimize buna göre hazırlamamız gerekir” şeklinde konuştu.Toplantı sonunda OSB’nin 
yapılabileceği güzergâh ve arazilerin araştırılması kararlaştırıldı.09.02.2018



26 27NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018 YILI ODA FAALİYET RAPORU
www.nusaybintso.org.tr info@nusaybintso.org.tr

DİKA´DA “ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Kalkınma Bakanlığının desteleri, kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum 
örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan “On Birinci Kalkınma Planı” hazırlıkları toplantıları 
başladı. Mardin´den startı verilen 2019-2023 yıllarını kapsayan toplantıların Batman, Siirt 

ve Şırnak´ta da düzenlenmesi planlanıyor. Mardin´de bir otelde düzenlenen toplantıya Mardin 
Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, DİKA Genel 
Sekreteri Yılmaz Altındağ, MESOB Başkanı İsa Tunç, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler 
katıldı. Odamızı temsilen Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladı. Toplantının açılışında 
konuşan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, özellikle gençlerin ve 
kadınların ekonomide söz sahibi, kalkınmada baş aktör olmalarını istediklerini belirtti.Altındağ, “On 
Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan 
vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması önem taşımaktadır. Bu çerçevede, valiliğimiz 
desteği ve ajansımızın koordinasyonuyla On Birinci Kalkınma Planı hakkında yerel paydaşların görüş 
ve önerilerinin alınması amacıyla düzenlenecek çalışma grubu toplantılarını Mardin´den başladık. 
Aynı toplantıları yarın Batman´da, Perşembe günü Siirt ve Cuma günü de Şırnak´ta düzenleyeceğiz. 
Bir anket çalışmamız da olacak, sizin fikirleriniz çok önemlidir. Bu çalışmanın sonunda ayın 21´inde 
Külliye´de cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini 
diliyorum.” dedi.Açılış konuşmasının ardından anket çalışmasına geçildi. Ankete davetlilerin yanı sıra 
basın mensupları da katıldı. Toplanın gün boyu devam edeceği belirtildi.13.02.2018

ODA-BORSA BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK

Oda ve Borsa İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 
TOBB’da gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu başkanımız Sayın Mahsum Özmnen’de 
katıldı. Oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu başkanlığında 

yapılan istişare toplantısında, 10-15 yıldır çözülemeyen konuların çözülmesi için Oda ve Borsa’ların 
talepleri doğrultusunda hayata geçecek olan reformlar ele alındı.Yapılan son toplantı ile yakın zamanda 
hayata geçecek reformlardan bazıları şöyle; TEK DURAK OFİS: TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ7 
PROSEDÜR 1’E İNDİ*Tüm kuruluş işlemlerininOdalardaki Ticaret Sicil Müdürlüklerinde 
gerçekleşecek.*Rekabet kurumu payı TSM’lerdealınacak*İmza onayı ve defter onayı yalnızca TSM’lerde 
gerçekleşecek*Limited şirketlerinde %25 sermaye blokajı kalkıyor*Maliye her şirkete yoklamaya 
gitmeyecek, risk bazlı gidilecek*SGK kaydı otomatik gerçekleşecek 07.02.2018

NUSAYBİN VERGİ DAİRESİNDEN ODAMIZA ZİYARET

29.Vergi Haftası nedeniyle Nusaybin Vergi Dairesi Müdürü Sayın.Yener Yıldırım, Müdür 
Yardımcısı Sayın Mehtap Karaboğa ve Gelir Uzmanı Sayın Hasan Ak Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ederek 26.02.2018-04-03-2018 tarihleri arasında 

düzenlenecek olan proğram hakkında bilgi verilerek davet ettiler.Ziyaretlerinden dolayı Memnuniyetini 
dile getiren Özmen kendilerine teşekkürlerini iletti.26.02.2018  
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TOBB ODA / BORSA GENEL SEKRETERLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

TOBB Oda / Borsa Genel Sekreterleri Bilgilendirme Semineri, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
Oda Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş katıldı. 2 gün süren seminerin kapanış oturumunda Genel 
Sekreterlere hitap eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa 

camiası olarak tek bir aile olduklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen 
şirketleri, girişimcileri temsil eden, tek meslek örgütüyüz. Gücümüz de, birliğimizden, birbirimize 
sımsıkı kenetlenmiş olmamızdan geliyor. Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bu camianın farkıdır. 
Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özellik budur” dedi.Hisarcıklıoğlu, camia 
olarak büyük işler ve hizmetler yaptıklarını, tüm bunların arkasındaki asıl kişilerin Genel Sekreterler 
olduğunu belirterek, “Sizler başarılı işler yaptığınızda, biz de başarılı oluyoruz. Böylece hepimizin gücü 
ve itibarı da artıyor” dedi.Hisarcıklıoğlu TOBB olarak kendilerine düşen görevin, Genel Sekreterleri 
en iyi şekilde hazırlamak ve bilgi ile donatmak olduğunu ifade etti.TOBB ve Oda/Borsaların verdiği 
hizmetler ve yaptığı faaliyetler ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da örnek alınır hale geldiğini, 
tüm bu çevre coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı olduğunu anlatarak, Genel Sekreterlerle gurur 
duyduğunu, başarılı çalışmalarının devamını dilediğini söyledi.26.02.2018
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NUSAYBİN TSO DUBAİ’DE GULFOOD GIDA FUARINA KATILDI

Özel Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Şirketinde Ziraat Mühendisi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Bilal Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası adına Dubai’de yapılan Gulfood Gıda 
Fuarına katıldı. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan gıda sektörü için önemli 

bir buluşma ortamı olan Gulfood 2018 Fuarı Asya’dan Avrupa’ya Amerika’dan Avusturalya’ya kadar 
çok sayıda üretici ve ticaretle uğraşan insanı bir araya getirdi. Yıllık dünya hasat döngüsünün kritik 
bir aşamasında 5 kıtadan 5 binden fazla yerel, bölgesel ve uluslararası tedarikçiye buradan erişebildiği 
belirtildi. ÖZEL: “ FUAR BİZİM İÇİN ÇOK VERİMLİ GEÇTİ” Ankara Polatlı Ticaret ve Sanayi Odasına 
bağlı bir grup iş adamıyla fuara katılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Üyesi Özel, fuarın kendileri için çok 
verimli geçtiğini belirtti. Fuarın önemine değinen Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsun Özmen de hem oda hem de ilçe adına fuara katılan Bilal Özel’i tebrik etti. Özmen, bu 
tür fuarların özellikle genç girişimciler için yeni yatırım kapısı açtığını belirtti.25.02.2018

NUSAYBİN’DE VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

29. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Nusaybin’de öğrencilere verginin önemi anlatıldı. 
Nusaybin Vergi Dairesi Müdürü Yener Yıldırım, Vergi Haftası nedeniyle İlçe Kaymakamı ve 
Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ı ziyaret etti. Verginin önemine değinen Kaymakam 

Baysal: “En önemli vatandaşlık görevi olan ve yurt kalkınmasının temelini oluşturan verginin, devlet 
bütçesinin en büyük paydaya sahip olduğunu, bu nedenle vergi bilincinin oluşmasında yurt genelinde 
yapılan Vergi Haftası etkinlikleri büyük katkı sağlıyor” dedi.Nusaybin Vergi Dairesi Müdürü Yıldırım 
da: “Vergi Haftası ile ilgili olarak toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi 
gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi 
Haftası olarak kutlanıyor” ifadelerini kullandı.29. Vergi Haftası bu yıl 26 Şubat - 4 Mart 2018 tarihleri 
arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda Vergi Haftası boyunca Vergi Dairesi 
Müdürlüğü, vergisel yükümlülüklerini yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefl er 
iş yerlerinde ziyaret edilecek; okullarda kayıt dışı istihdam, vergi bilinci konularında bilgilendirme 
yapılacaktır. OKULLAR ZİYARET EDİLDİ, ÖĞRENCİLERİ VERGİ DAİRESİNİ GEZDİ Öte yanda Vergi 
Haftası etkinlikleri çerçevesinden ilçe Müdürü Yıldırım okulları ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya 
gelen Yıldırım, verginin önemini anlattı. Vergi Dairesini ziyaret eden öğrencilere de Vergi Dairesinin 
işleyişi hakkında bilgi verildi. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu başkanı Mahsum Özmen Başkan 
yardımcısı Mehmet Dündar genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladı.01.03.2018
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NUSAYBİN’DE ŞİRİNEVLER KINA VE NİŞAN SOLUNU AÇILDI

Nusaybin’de Yeni Açılan Şirinevler Kına Ve Nişan Salonu’nun Açılışı Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Sn.Mahsum Özmen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn.Ömer Özel Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Sn.Zeynel Tunçalan Başkan yardımcımız Mehmet 

Dündar ve çok sayıda vatanlaşların katılımı ile gerçekleşti. İşletme Sahibi Sn; M.Şirin Akdoğan’a 
Hayırlı Olsun dileklerinde bulundulduk.03.03.2018

 

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN 
BAK, NUSAYBİN’DE

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Nusaybin 
Ak Parti İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarlarla 
buluşma kahvaltısına katıldı.Ak Parti Nusaybin teşkilatı 

tarafından Kırsal Mahalle Muhtarlarına yönelik düzenlenen 
kahvaltıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ak 
Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Ak Parti İl Başkanı 
Nihat Eri, İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel,Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mahsum özmen Başkan yardımcısı Mehmet Dündar 
katılım sağladı STK temsilcileri, partililer ve muhtarlar katıldı.
Muhtarlara hitap eden Bakan Bak, hem siyasette hem de yerelde 
muhtarlar çok önem verdiklerini kaydetti.”Muhtarlarımızın 
talepleri, istekleri, destekleri bizim için çok önemlidir” diyen 
Bakan Bak: “Gençlik ve Spor Bakanı olarak bölgedeki gençlik 
ve sporla ilgili yatırımları gözden geçiriyoruz, varsa talepleri 
alıyoruz. Gençlerimizin spor yapması birbirileriyle kaynaşması 
çok önemlidir. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporla 
ile hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Çünkü 
terörün panzehri aynı zamanda spordur” dedi.Gençlere sahip 
çıkmanın çok önemli olduğunu belirten Bakan Bak, Muhtarların 
da köydeki, mahalledeki gençlere sahip çıkmasını, gençlerin 
taleplerini muhtarlar aracılığıyla kendilerine iletilmesini 
istedi. -”Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz””Terör örgütleri 
gençleri uyuşturucuya araç olarak kullanıyor” diyen Bakan 
Bak, uyuşturucuyla mücadelenin önemine değindi.Bakan Bak 
konuşmasını şöyle sürdürdü:”Gençlerin hem ülkenin hem 
toplumun gelişmesine yönelik çalışması çok önemlidir. Onlarla 
iyidiyaloglar kurmak gerekiyor. Onlarla bir arada olmamız 
gerekiyor. O yüzden biz sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bize 
verdiği talimatta ‘köylerde, mahallelerde bulduğunuz her yere 
mutlaka gençler için çocuklar için spor tesisi yapın’ diyor. Biz 
de valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla 
istişare ediyoruz.”-Eri: Ak Partisiz Türkiye hayalimiz yok”Bakan 
Bak’tan sonra konuşan Ak Parti Mardin il başkanı Nihat Eri de 
Nusaybin’in kendileri için özel bir olduğunu söyledi. İlçenin 
geçmişte acılar çektiğini ifade eden Eri: “15 yıldır Ak Parti, 
Cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetleri getirdi. Bazı 
yerlere eksik hizmet gitmişse bunu sebebi hükümet değil 
terördür. Ak Partisiz bir Türkiye hayalimiz yok. Hep birlikte 
oturacağız, sorunlarımızı çözeceğiz. Ama silahı, şiddet önerenleri 
aramızdan çıkaracağız. Onlar sizin, Kürdün, bu ülkenin 
hatta Müslümanlığın da dostu değildirler. Tüm taleplerimizi 
demokratik bir şekilde dile getireceğiz” şeklinde konuştu.-Özel: 
Hizmet için emrinizdeyizAk Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet 
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Latif Özel ise hükümet olarak hizmeti vatandaşların ayağına götüren bir anlayışla olduklarını belirtti. 
Her zaman vatandaşların emrinde olduklarını bildiren Özel: “Bizim felsefemizde ayrım yapmadan 
herkes aynıdır. Biz burada emrinizdeyiz. Siyaset eskisi gibi kalmayacak. Bir birimizin halinden ancak 
biz anlarız. Sizin her türlü talebiniz bizim için emirdir” dedi.Konuşmalardan sonra STK temsilcileri 
ve Muhtarların talepleri dile getirdi.-STK Temsilcileri ve Muhtarlar sorunları dile getirdiBu arada 
toplantıya katılan STK temsicileri ve Muhtarlar Kırsal Mahallelerdeki ihtiyaçları ve taleplerini dile 
getirdi.Muhtarların büyük bölümkü elektrikkesintilerinden şikayetçi olarak sorunun giderilmesini 
talep etti.Bakan Bak daha sonra Şırnak’ın Cizre ilçesine gitmek üzere doğru yola çıktı.03.03.2018

 

NUSAYBİN´DE TAŞHAN MOTOSİKLET, JENERATÖR, ÇAPA MOTORLARI 
SATIŞ BAYİSİ VE TAMİR ATÖLYESİ AÇILDI

Mardin´in Nusaybin ilçesinde Taşhan Mondial   Motosiklet, Jeneratör ve Çapa motorları satışı 
ana bayi mağazası ve Tamir atölyesinin açılışı yapıldı. Nusaybin Moryakup Mahallesi Ziya 
Gökalp Cadde No. 20/B´de Mesut Alkan tarafından açılan Motosiklet, çapa motorları satış 

mağazası ve Tamir atölyesinin açılışına birçok kişi katıldı. Mağaza ve atölye önünde kurban kesildikten 
sonra Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Ömer Özel tarafından açılış kurdelesini keserek açılış gerçekleştirildi. Açılışa katılan misafirler Alkan´a 
hayırlı olsun dileklerini iletti. Alkan, açılışa katılan misafirlere motosiklet ve çapa motorları hakkında 
bilgi verdi. Uzun bir aradan sonra ilk defa motosiklete binen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Ömer  Özel ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, objektifl ere poz vererek motosiklet 
hasretlerini giderdi. Açılışa katılan misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.04.03.2018
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NUSAYBİN’DE GARAGE AUTO EKSPERTİZ AÇILIŞI YAPILDI

Nusaybin’de yeni kurulan Garage Auto Ekspertiz’in açılışı yapıldı.Mardin İpek Yolu üzerinde 
eski Seç Petrol karşısı, Bölge Trafik İstasyonu yanında kurulan Garage Auto Ekspertiz’in açılış 
kurdelesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

Ömer Özel, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan tarafından kesildi. Başkanlar 
yeni işyerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılıştan sonra misafirlere çeşitli ikramlar yapıldı.
Garage Auto Ekspertiz sahibi Seyit İsmail Demir, açılışlarında kendilerini yalnız bırakmayan STK 
temsilcileri ile vatandaşlara teşekkür etti.08.03.2018

 

 

MARDİN VALİ YARDIMCISININ ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Vali Yardımcısı Sayın.Bahattin Çelik Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın.Mahsum 
Özmen ve Başkan Yardımcımız Sayın.Mehmet Dündar’ı makakmında ziyaret etti.16.03.2018 

 

MARDİN AİLE VE SOSYOL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Bengin Efetürk ve birim müdürleri ile birlikte 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum özmen ve Yönetimini ziyaret ettiler.23.03.2018 
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MAHSUM ÖZMEN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

01.04.2018 Tarihinde yapılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerinde Mahsum 
Özmen yeniden Başkan seçildi.10.04.2018

 

 

BAŞKAN ÖZMEN’E KUTLAMA ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

01.04.2018 Tarihinde yapılan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Organ  Seçimlerinde yeniden 
seçilen Mahsum Özmen Üyelerimiz ve vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Başkan Özmen 
beni yeniden bu göreve layik  gören üyelerimize ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerini 

ilettiler. NTSO olarak her zaman üyelerimizin hizmetinde olduk ve olmaya devam edeceyiz.
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NUSAYBİN’DE MST YAVUZ TEKSTİL FABRİKASI AÇILDI

Nusaybin’de kurulan MST Yavuz Tekstil Fabrikasının açılışı yapıldı.İpek Yolunda kurulan MST 
Yavuz Tekstil Fabrikasının açılış kurdelesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ve Esnaf Sanatkârlar Kefalet Kredi Kooperatifi 

Başkanı Zeynel Tunçalan tarafından kesildi. Kurdele kesiminden sonra açılışa katılanlara fabrika sahibi 
Mesut Yavuz tarafından bilgi verildi.Tekstil fabrikasında 100 ile 150 kişinin çalışacağını kaydeden 
Yavuz, fabrikada kesim, dikim, ütü ve paketleme işleri yapılacağını söyledi. Yavuz açılışa katılan 
misafirlere teşekkür etti.-5 KURBAN KESİLDİ MST Yavuz Tekstil fabrikasının açılışında 5 kurban 
kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra İlçe Müftüsü İrfan Açık dua etti. Dualar eşliğinde 5 
kurban kasaplar tarafından kesildi.16.04.2018 

NUSAYBİN’DE STK VE NAKLİYECİLER DEMİRYOLUNUN FAALİYETE 
GİRMESİNİ İSTEDİ

Nusaybin’de ortak açıklama yapan 5 STK Başkanı ilçeye tekrar tren seferlerinin başlamasını 
istedi.Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler ve Esnaf 
Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Sulama Birliği yöneticileri ile nakliye firma 

çalışanları Nusaybin Tren Garında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. STK ve Nakliyeciler adına 
basın açıklaması yapan Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, İlçede bulunan 
Demiryoluna tekrar tren seferlerinin başlamasını istediklerini belirtti.6 - 7 Ekim Kobani (Ayn El Arap) 
olayları sonrası Nusaybin Demiryoluna gelen tren seferlerin iptal edildiğini bildiren Özel: “Nusaybin 
Demiryolumuz yaklaşık 5 yıldır, 6 - 7 Ekim Kobani olaylarından beri kapalıdır. İlçemizde fabrika yok, 
tek geçim kaynağımız demiryolu ve sınır kapısıdır. Hem sınır kapısı hem de demiryolunun kapalı 
olması ilçe esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Nusaybin halkı olarak hem devletimizden hem 
de hükümetimizden acilen tren seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Nusaybin’de artık huzur var, 
güvenlik sorunu kesinlikle yoktur. İnsanlarımız işsiz durumda, tren seferleri başladığı takdirde en az 
bin aileye ekmek kapısı olacaktır. 

Devlet büyüklerimizden çağrımıza biran önce kulak verilmesini talep ediyoruz. Nusaybin’de bulunan 
tüm STK’lar olarak bu girişimi Ankara’ya taşıyacağız”şeklinde konuştu.Basın açıklamasından sonra 
bir açıklama yapan Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ise tren seferleri iptal 
olmadan önce ilçeye günlük olarak 40 iel 50 vagon yük taşındığını belirtti. Nusaybin’e gelen yüklerin 
Irak başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerine gönderildiğini kaydeden Özmen, İlçede bulunan 
tüm nakliye şirketlerinin ifl asın eşiğine geldiğini söyledi.Açıklamalardan sonra STK yöneticileri ve 
nakliyeciler tren seferlerinin tekrar başlaması için Demiryolları Genel nezdinde girişimlere bulunma 
kararı aldı.18.04.2018
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SRTATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI

Odamız TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında DİKA teknik desteği ile MB eğitim ve 
danışmalık firması Yetkilisi Mehmet Besleme ile, hazırlanan 4 yıllık Stratejik Planın (2018-
2021)  çalışmaları yapıldı. Bu stratejik amaç ve hedefl er doğrultusunda oluşturulan Stratejik 

Planın, Bütçesinin ve 2018 İş Planının uygunluğuna karar verildi.25.04.2018

 İLÇEMİZDE ELİT GÜMÜŞÇÜLÜĞÜ HİZMETE AÇILDI 

İlçemizde Yeni Açılan ELİT GÜMÜŞ’ çülüğü Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum 
Özmen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ve çok sayıda katılan vatandaşlar 
tarafından Açılışı Yapıldı. Yeni İşinde Başarılar Bol Kazançlar Diliyorum. Allah Tüm Esnafl arımızın 

İşini Gücünü Rast getirsin dilenlerinde bulunuldular.07.05.2018

 

NUSAYBİN’DE KURULAN TAŞHAN AVM’NİN AÇILIŞI YAPILDI

Nusaybin’de kurulan 5 katlı ilk Alışveriş Merkezi olan Taşhan AVM’nin açılışı yapıldı. Lozan 
Caddesi, Halk Eğitim Merkezi karşısı, Garanti Bankası yanında kurulan Taşhan AVM’nin açılışı 
önceki Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Daha Kaymakam ve Belediye Başkan 

Vekili Ergün Baysal, Garnizon Komutanı P. Bbn. Latif Kara, Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, 
Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mahsum Işık, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı 
Mehmet Dündar ve Taşhan AVM Sahibi İbrahim Danışman tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılıştan sonra davetliler AVM’yi gezerken, Taşhan AVM Müdürü Ömer Faruk Danışman’dan ürünler 
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.5 katlı Taşhan AVM’de Beyaz eşya, Mobilya, Ev tekstili, Züccaciye, 
Hediyelik eşya, Motosiklet, Bisiklet ve Çocuk Mobilyası başta olmak üzere Ev ihtiyacı olan tüm 
ürünlerin bulunabileceğini belirten Ömer Faruk Danışman, Sloganlarının “A’dan Z’ye evinizin tüm 
ihtiyaçlarını bulabileceğiniz ve Aileniz ile rahatça alışveriş yapabileceğiniz tek adres” olduğunu ifade 
etti.Nusaybin halkına en iyi hizmeti sunmak için yola çıktıklarını belirten Danışman, tüm ev eşyası 
ve gerekçelerini tek bir mekanda topladıklarını ve bu hizmeti vatandaşların ayağına getirdiklerini 
söyledi.Açılıştan sonra davetlilere çeşitli ikramlar yapılırken, Taşhan AVM Sahibi İbrahim Danışman 
ve İşletmecisi Ömer Faruk Danışman açılışta kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür 
etti.09.05.2018
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TOBB DA DÜZENLENEN ŞEREF HİZMET BELGESİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

TOBB camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve 
Plaketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımlarıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde düzenlenen törende verildi.Törene Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen 
katılım sağladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu plaket alacak iş dünyası 
insanlarının kıymetlerini her zaman minnet ve takdirle anacaklarını söyledi. Onların emekleri ve 
gayretleriyle, Oda ve Borsaların, reel sektörün asli hizmet merkezleri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü. Dijital Oda-Borsa 
devrimi gerçekleştirdik, tek durak ofis haline geldik. Odalarımız ve Borsalarımız geliştikçe, özel 
sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını 
sağladılar. Böylece memleketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandı. Tüm bunları, 
el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, 
herkesin başarılarını daim kılsın” dedi.
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-CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iş hayatından gelmiş, üretimin ve ticaretin zorluklarını 
bilen, reel sektörün içinde yetişmiş biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Göreve geldiğiniz 
günden itibaren, hep bu camianın yanında yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve Ekonomi Şuralarında, 
saatler boyunca, sorunlarımızı dinlediniz. Pek çok faaliyetimize katılıp, Türk iş âlemine desteğinizi 
gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş hayatını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan pek çok 
düzenlemenin hayata geçmesi mümkün oldu. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz istihdam seferberliğini, 
yine sizin himayenizde gerçekleştirdik. Verdiğiniz destekle, 1.5 milyon ilave istihdam sağladık. 
Külliyede, sizin ev sahipliğinizde, başarılı illerimize ve firmalarımıza ödüllerini takdim ettik. Yine 
sizin liderliğinizde, “istihdam seferberliğini”, 2018’de de devam ettiriyoruz. İstihdamın yanı sıra, 
finansmanda da Oda-Borsa camiası farkını gösterdi. Sizin, faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrınıza, 
ilk ve en somut katkıyı verdik. TOBB, Oda ve Borsalar, tüm kaynaklarını bir araya getirdi. Bugüne 
kadar ticari kredilere uygulanmış en düşük faiz oranıyla, aylık 0,99’la KOBİ’lerimize nefes olduk. 
Sizin tabirinizle finansmanda inovasyon yaptık” değerlendirmesinde bulundu. Salondaki TOBB üyesi 
işadamları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayağa kalkarak, alkışlarla teşekkür ettiler.

-MEVCUTLA YETİNMEK ANLAYIŞINDA DEĞİLİZ

Başbakan Yıldırım’ın da destekleriyle, 2017’de olduğu gibi 2018’de de TOBB Nefes Kredisine devam 
ettiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Yine sizin vizyonunuzla, yıllardır 
özlemle beklediğimiz, Türkiye’nin Otomobili projesine başladık. Geçen seneki Genel Kurulumuzda; 
siz, bize güvendiniz ve bu görevi tevdi etmiştiniz. Sanayi Bakanımız Sayın Faruk Özlü ile birlikte bu 
konuda da somut adımlar atmaya başladık. İnşallah sonucunu da en iyi şekliyle, hep birlikte göreceğiz. 
Allah’ıma şükürler olsun ki, bu camia, üzerine aldığı tüm görevleri yerine getirdi, getirmeye de devam 
edecek. Bizlere güveniniz ve desteğiniz için, şahsım ve camiam adına size en içten şükranlarımızı 

sunuyorum. Bizler, Oda ve Borsa başkanlarım, 
sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek 
gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep, daha fazla 
üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, 
çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük 
hedefl ere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Kadim 
Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki temsilcileri 
olarak, ecdadın bize bıraktığı, bu kutlu mirasın 
hakkını vermek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki, 
sadece şikâyet etmek, sadece talep etmek bize 
yakışmaz.

Sorunlar ve tespitlerle birlikte, çözüm önerilerini 
hazırlıyor, sizinle ve hükümetimizle istişare 
ediyoruz. G-20’den, Milletlerarası Ticaret 
Odası’na, Avrupa Odalar Birliği’nden, İslam 
Odası’na ve hatta Asya-Pasifik Odası’na kadar, 
tüm küresel platformların yönetimlerine girdik. 
Buralarda, Türk iş dünyasının sesini duyuruyor, 
hakkını savunuyoruz. 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.

Girişimcilerimizle, onların asli temsilcileri 
olan Oda ve Borsa Başkanlarımız, meclis 
başkanlarımız ve genel sekreterlerimizle; yani bu 
salonu dolduran vefakâr ve cefakâr dostlarımla 
iftihar ediyorum. Ben, bu ülkenin her karışında 
alın teri olan, bu salonu dolduran sizleri, bir kez 
daha kutluyorum. Sizler her türlü iftiharı hak 
ediyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağımızı, dünyanın 
dört bir yanında dalgalandıran, Türkiye’nin 
gururusunuz! Allah hepinizden razı olsun!”

-Safl arı sıklaştıracağız

Küresel risklerin, hem iktisadi ve hem de 
coğrafi olarak, yeniden arttığı bir dönemde 
bulunduklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
malum bazı çevrelerin de, terör örgütlerini 
kullanarak, ülkemizi zora düşürmek istediğine 
değindi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm 
bunlara karşı içeride safl arı sıklaştırma çağrısında 
bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm 

kazanımların temelinde, güven ve istikrar yattığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “TOBB camiası olarak, 
bunların değerini çok iyi biliyoruz. Zira özellikle 
90’larda, güven ve istikrar kaybolduğunda, 
ne sıkıntılar yaşadığımızı unutmadık. Bizler, 
Türk özel sektörü olarak, dün olduğu gibi yarın 
da, ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha 
müreff eh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi 
sürdüreceğiz. Bugüne kadar; YOİKK’te, İstihdam 
Seferberliğinde, Nefes Kredisi’nde ve Türkiye’nin 
Otomobili’nde olduğu gibi, bundan sonra da, 
devletimizin bize verdiği her görevde, Türk 
özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, tüm 
kıymetli dostlarımı kutluyorum. Fazlasıyla hak 
ettikleri bu ödülleri, onlara sunacak olmaktan, 
büyük onur duyuyorum. Başkanlarımdan, genel 
sekreterlerime kadar, camiamıza hizmet eden tüm 
çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve başarı 
dolu nice yıllar diliyorum.  Biz, bu ülkeye hizmet 
için varız. Biz, bu ülkenin sevdalısıyız.  Daha 
yapacak çok işimiz var. Burada durmayacağız. 
Daha fazla çalışacağız. Ve inşallah elbirliğiyle, 
ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokacağız.  Dünyadaki yeri, tarihteki 
yerine yakışan bir Türkiye için koşmaya devam 
edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Allah, hepimizin 
yar ve yardımcısı olsun” dedi.

-CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün 
burada girişimcilik ruhumuzun, kültürümüzün 
özellikle de 21. yüzyılın ahileri olan oda, 
borsa camiamızla birlikte olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum” diyerek TOBB’un 14-
15 Mayıs’ta yapılacak 74’üncü Genel Kurulunun 
hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, TOBB’da 10’uncu, 20’inci ve 30’uncu 
yılları dolayısıyla hizmet şeref belgesi takdim 
edilecek birlik üyelerini tebrik ederek, “Bu 
toplantı vesilesiyle iş dünyamızın vereceği 
güçlü mesajların, ekonomimizle ilgili olumsuz 
algılar oluşturmaya çalışanlara en güzel cevabı 
oluşturacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

İş dünyasının kalbinin attığı bu platformdan 
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çıkan mesajların da bulunduğuna işaret eden 
Erdoğan, “Ben sandığa, seçime, temsile inanan 
birisiyim. Üyelerinizin oylarıyla sandıktan çıkan 
sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 
Bizim gözümüzde ülkemizin reel ekonomisini, 
üretimini, yatırımını istihdamını, 81 ilimizin oda, 
borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarıyla 
genel sekreterlerinden oluşan işte bu hazırun 
temsil ediyor.” diye konuştu.

Erdoğan, “Bunun için bizi ne kur spekülatörleri 
ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu 
maskesinin altında gizlenen Türkiye düşmanları 
ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizim 
bakacağımız tek yer işte burasıdır. Buradaki 
kardeşlerimizin yüreğidir, umududur, 
beklentisidir.” dedi.

-”Kendi çatım, kuruluşum, evim olarak 
görüyorum”

Geçmişten bu yana TOBB’un genel kurullarına ve 
önemli toplantılarına hep iştirak etmeye gayret 
gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: 
“Burada soluduğum havaya, sizlerden gelen 
mesajlara, bizim sizlerle paylaştığımız hususlara 
aslında çok önem veriyorum. Geçmişte ticaret 
yapmış, işletme kurmuş, almış-satmış, kazanmış-
kaybetmiş birisi, yani sizlerden birisi olarak 
buradaki hissiyatı en iyi anlayabilecek kişilerden 
biri olduğumu düşünüyorum.

Dolayısıyla burayı aynı zamanda kendi çatım, 
kendi kuruluşum, kendi evim olarak görüyorum. 
Buradaki farklı fikirlerden, meşreplerden, 
kökenlerden, inançlardan arkadaşlarımız 
olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim 
zaafımız değil gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar 
nasıl kardeşse sizlerin her birini de kardeşim 
olarak kabul ediyorum. Kardeşin kardeşe bakışı 
neyse bizim sizlere bakışımız da aynıdır. Sizlerin 
sevinci bizim sevincimiz, sizlerin sıkıntısı bizim 
sıkıntımızdır. Sevinçlerimizi birlikte paylaşacak, 
sıkıntılarımızı birlikte çözeceğiz.”

-”ÜLKEMİZ HEP KAZANÇLI ÇIKTI”

TOBB’un adına yakışır şekilde ekonomideki 
lokomotif rolünü sürekli ileriye taşıyarak devam 

ettirdiğini belirten Erdoğan, “Birliğimizle birlikte 
aldığımız ve uyguladığımız hiçbir karardan 
pişmanlık duymadık. Çünkü ülkemiz bunlardan 
hep kazançlı çıktı.” dedi.

Sektörün sorunlarını birlikte tespit ettiklerini 
ve birlikte çözüm yolları geliştirdiklerini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerin ve şehirlerin 
dertlerine birlikte derman aradıklarını vurguladı.

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirleri 
beraber belirlediklerini, özel sektörün borçlarının 
yapılandırılması formülünü birlikte ürettiklerini 
bildiren Erdoğan, vergi mevzuatındaki 
değişikliklere de ortak akılla karar verdiklerini 
kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu primi indirimi başta 
olmak üzere, iş dünyasını rahatlatacak formüllerin 
kararını birlikte verdiklerini aktaran Erdoğan, 
kamu alımlarında yerli üretime avantaj sağlayan 
kanunu da beraber hazırladıklarını ifade etti.

Erdoğan, salondaki iş dünyası temsilcilerine şöyle 
seslendi: “Sizler, istihdam seferberliği için çağrı 
yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın 
altına koydunuz ve 1,5 milyon işsize iş imkanı 
sağladık ama bunu devam ettirelim diyorum. 
Aynen devam. Ne olacak, iki tane garip, işsiz varsa 
bunlara benim buradaki kardeşlerim iş yerlerinde 
kapıyı açtıkları zaman ne kaybederler? Kazanırlar 
ve bu oyun bozar. Kimlerin oyununu bozar? 
Batı’nın oyununu bozar, zaten biz bu Batı’nın 
oyununu bozmakla mükellefiz.”

-”YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
GAYET İYİ”

Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla piyasalara aktarılan 
kaynakta TOBB’un da katkısı bulunduğunu 
belirten Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle 
devam etti: “Birliğimizin geçtiğimiz yıl yapılan 
Genel Kurulu’nda, yerli otomobil için ‘babayiğit’ 
çağrısı yaptığımda cevap yine sizlerden geldi. Yerli 
otomobille ilgili çalışmalar gayet iyi bir noktaya 
ulaştı. Aslında bugün bazı sürprizler de olacaktı 

ama maalesef aksamalar oldu galiba, onun için onu erteledik. İnşallah çok yakında meyvesini görmeye 
başlayacağız. Gördüğünüz gibi biz size, siz bize güvenerek attığımız hiçbir adımdan pişman olmadık. 
Gelin, bu dayanışmamızı, bu birlikteliğimizi daha da sıklaştıralım. Geçtiğimiz 16 yılda yaptıklarımızı 
katlayarak sürdürmek için tek yapmamız gereken, birlikte çalışmaya devam etmektir.

Yaptığınız her yatırımda, giriştiğiniz her mücadelede yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 
Sadece ülkemiz içinde değil, dünyanın dört bir yanında sizlerin hakkını, hukukunu korumak için neler 
yaptığımızı en iyi yine sizler biliyorsunuz. Sizin derdinizi, sıkıntınızı en iyi biz anlarız. Büyük, güçlü, 
müreff eh Türkiye için birlikte, sizlerle yol yürümekten hep şeref duyduk. Biz bundan sonra da aynı 
şekilde devam etmeye hazırız. Sizlerin kararını inşallah 24 Haziran’da göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek üyeleri tebrik ederek, 
konuşmasını tamamladı.

-BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Başbakan Binali Yıldırım da son iki yıldaki ekonomik gelişmeleri hatırlatarak, büyük kriz senaryoları 
üretilirken, aldıkları kararlarla ekonomiyi canlandırdıklarını söyledi.

Özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi genişlemesi ve üretime yönelik desteklerin hemen sonuç 
verdiğini belirten Yıldırım, 2017’yi rekor büyümeyle 7,4’le kapattıklarının altını çizdi.

Bu büyüme oranının dünyada ve G20 içerisinde bir numara olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2018’de 
de yine kriz senaryoları üretilmeye başlandığını ve bu yöndeki algı operasyonlarının ardı arkasının 
kesilmediğini söyledi.

-”Türkiye büyümeye, üretmeye, refahını artırmaya devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istihdam seferberliği” çağrısında bulunduğunu hatırlatan 
Yıldırım, bunun sonucunda 1,5 milyona yakın yeni istihdam oluştuğunu söyledi.
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 TOBB 74 GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir 

katılımla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
iş dünyası olarak kendilerine güvendiklerini 
belirterek, “Hedefl erimiz büyük. Türkiye sadece 
bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak” 
dedi. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum Özmen ve Meclis Başknımız Müfit 
Adnan Yumuşak katılım sağladılar.

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve 
beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana meseleye 
odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın 
gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız 
ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki 
lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz 
küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz 
sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm 
dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü 
önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak 
oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi 
için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB 74’üncü Genel Kurul 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey 
Başkanlarım, Çok kıymetli Oda ve Borsa 
Başkanlarım, Meclis Başkanlarım, Genel 
Sekreterlerim, Genel Kurul delegelerim, Değerli 
çalışma arkadaşlarım, 

Basınımızın seçkin mensupları, Sizleri, şahsım 
ve TOBB Yönetim Kurulu adına gönül dolusu 
muhabbetle selamlıyorum. 

74. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Konuşmamın başında, ahirete uğurladığımız tüm 
dostlarımıza, camiamız mensuplarına, Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Öte yandan İsrail’in Filistinlilere yönelik, dünkü, 
insanlık dışı saldırısını şiddetle kınıyor, ölenlere 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

ABD yönetiminin uluslararası hukuku yok 
sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararının ne kadar yanlış olacağını vurgulamıştık.

Maalesef, Gazze’de yaşanan ölümler gergin olan 
bölgemizi daha da gergin hale getirdi. 

Bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Filistin 
ve Kudüs yalnız değildir. Cuma günü Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve 
Bakanlarımızla birlikte, camiamıza uzun süre 
hizmette bulunmuş arkadaşlarımıza, Hizmet 
Şeref Belgelerini takdim ettik.

Yarın da inşallah, mübarek Ramazan başlıyor.
Dilerim Ramazan, ülkemizde ve İslam dünyasında 
hayırlara vesile olsun. Barış, kardeşlik ve huzur 
getirsin. Sayın Başkanlar, Kıymetli Delegeler,Oda 
ve Borsalarımızın seçimleriyle başlayan, uzun bir 
seçim dönemini bitiriyoruz.

Sizler, demokrasi sınavından başarıyla geçtiniz.
Özel sektörü temsil görevini hakkıyla üstlendiniz.
Ülkemizin dört bir yanında, yüzbinlerce 
tüccarın, sanayicinin oylarıyla seçildiniz. Yani, 
demokrasinin ve sandığın gücüyle buradasınız. 

Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucunda 
Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis üyelerimizin 
de yüzde 50’si değişti. Seçilen tüm başkanlarımı ve 
delegelerimi, yürekten kutluyorum. Yeni seçilen 
ve bu büyük ailenin bir ferdi olan başkanlarıma ve 
delegelerime de hoş geldiniz diyorum. 

Değerli dostlarım,

Zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, 
huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bunu mümkün 
kılan Cenab-ı Hakka hamd ediyorum. 2013-2018 
döneminde hem üyelerimize hizmet etme, hem de 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında, 
pek çok proje hayata geçirdik. 

Az önce filmde de izlediniz. Bütün bu faaliyetler, 
elde edilen tüm bu başarılar, sizin emek ve 
gayretlerinizin eseridir. Ne yaptıysak, neleri 
başardıysak, gücümüzü sizden aldık, sizin 
desteğinizle yaptık. 

Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk. 

Sesimiz daha gür çıktı.

Biz, bir oldukça önümüzdeki engelleri aştık, 
yeni yollara çıktık. Ahiliğin, “doğru ok, menzil 
alır” düsturuyla, her zaman dosdoğru olduk.
Ülkemizin, milletimizin, camiamızın hak ve 
hukukunu koruduk. Bu çatı altında hiçbir zaman 
ayrımcılık yapmadık. Gönüllerimizi de, aklımızı 
da farklı seslere, farklı düşüncelere açtık. 

“İstişare sünnettir” öğüdüne hep bağlı kaldık. 

Anadolu’nun sesi, yüreği olduk. Bu birliktelik 
sizlerin eseridir. Her birinizi tek tek tebrik ediyor, 
en içten şükranlarımı sunuyorum. 

Bu dönemde Yönetim Kurulumda, 
Konseylerimizde, Kurullarımızda, 
Komisyonlarımızda, birlikte görev yaptığımız 
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlarım, Bu süreçte 4 ana meseleye 
odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın 
gücünü ve kapasitesini artırdık. Şirket kurmak 
için kapı kapı gezme dönemi bitti.

Odalarımızı tek durak ofise dönüştürdük. Oda ve 
Borsalarımızda dijital dönüşümü gerçekleştirdik. 
Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale geldik.
Odalarımızın sorumluluk aldı. Organize Sanayi 
Bölgelerimiz gelişti ve sanayi Anadolu’ya yayıldı.

Ticaret Borsalarımız, elektronik satış salonlarını, 
akredite laboratuvarlarını ve canlı hayvan 
borsalarını reel sektörün hizmetine sundu.

Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yoktu. Bugün 
Odalar ve Borsalar, uluslararası projelere imza 
atar hale geldi.

Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa 
Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Akredite 
olan Oda ve Borsa sayımız her sene artıyor. Şu an 
269 Oda ve Borsamız akredite, yani 5 yıldızlı.

Avrupa’nın en iyi Odalarıyla aynı hizmeti, aynı 
kalitede verdikleri belgelendi. Bugün dünyada 
üyesine en çok hizmet veren, en gelişmiş, ilk 3 
Oda-Borsa sisteminden biri, biziz. Yani Türk 
Oda-Borsa sistemidir.

Yurt dışında diyorlar ki, ülkenizde özel sektörün 
gelişmesini istiyorsanız, Türkiye’dekine benzer 
Oda ve Borsa yapısı kurun. 

İşte bu onurun, bu gururun, bu başarının sahibi 
sizlersiniz.

Gecesini gündüzünü bu camianın gelişmesine, 
büyümesine adayan, ülkesi ve milleti için, tek 
kuruş almadan çalışan sizleri, Oda ve Borsa 
Başkanlarımı, Yönetimlerini, Meclis Başkanlarımı, 
Meclislerini ve Meslek Komitelerini, Genel 
Sekreterlerini, yani bu salonda bulunan sizleri, 
içtenlikle alkışlıyorum.

Sağ olun, var olun!

Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün 
yurtdışındaki lobisiydi. 

Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel 
iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. 

Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada 
savunan bir camia haline geldik.

Dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası 
Ticaret Odası, Avrupa’nın en büyük iş örgütü 
Eurochambres, İslam dünyası iş örgütü 
İslam Ticaret-Sanayi Odası, Asya-Pasifik 
Konfederasyonu.

Seçimle bunların hepsinin yönetimine girdik. 
Türk iş dünyasının sesi olduk.

Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif 
almak oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe bildirisi 
okunur okunmaz ilk tepkiyi biz gösterdik.

“Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçilmiş meşru 
hükümetin yanındayız” dedik.

Bütün üyelerimizi meydanlara, demokrasiye 
sahip çıkmaya davet ettik.

Terör saldırılarının arttığı dönemde, “teröre 
hayır, kardeşliğe evet” diyerek Türkiye’nin en 
büyük yürüyüşünü düzenledik.

Afrin Zeytindalı harekâtında, bizzat sınır 
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bölgesine giderek devletimize desteğimizi 
gösterdik. 

Bir kez daha ifade ediyorum.

Bu camia, her zaman devletinin, milletinin 
yanındadır.

Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için 
fikir ürettik, proje ürettik.

Her önemli meselede, bu camianın katkı vermesi 
istendi.

“İstihdam Seferberliği”nde, finansmana erişimde, 
“Türkiye’nin Otomobili”nde bu hep böyle oldu.

İşte bu itibardır, güçtür. 

Türk özel sektörünün gücüdür. Oda ve 
Borsalarımızın gücüdür. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gücüdür.

Biz biliyoruz ki sizlerin zenginliği Türkiye’nin 
zenginliği. 

Bu bilinçle üyelerimizin sorunlarını çözmek için 
pek çok alanda adım attık.

Mesleki eğitim büyük bir sıkıntıydı.

İlk defa özel sektör, Oda ve Borsalarımız 
vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz sahibi oldu.

Şirketlerimiz daha çok ihracat yapsın diye yurtdışı 
taşımacılığına 35 milyar Avro kefil olduk.

Dünyada en çok TIR karnesi veren kuruluş haline 
geldik.

Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı modernize 
ettik. 

Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KOBİ’lerin 
finansmana erişimini kolaylaştırdık. 

Üyelerimize kefil olduk.

TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar uygulanmış 
en düşük faiz oranıyla, KOBİ’lerimiz kredi aldı.

Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar sayesinde 
ucuz kredi imkanına ulaştı.

Değerli arkadaşlarım,

Kültürümüzde güzel bir söz var: “zorlaştırmayın, 
kolaylaştırın”. 

Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri 
tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık.

En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam 
maliyetlerinin düşürülmesini sağladık.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize 
büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık.

Mesleki Yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif 
aldık. 

81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve 
belgelendirme hizmeti verdik.

Çek’e olan güven kaybolmuştu.

Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik. 

Çek’e itibarını yeniden kazandıran kare kod 
uygulamasını hayata geçirdik.

Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi yükünün 
azaltılmasını sağladık.

Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki vergiler, 
bizim önerimizle indirildi.

Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer destekleri, 
bizim talebimizle getirildi. 

Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsamına aldırdık.

Hep şikâyet ettiğimiz damga vergisinin kapsamını 
daralttık.

Yıllardır hep talep ederdik. 

Vergisini düzenli ödeyen mükellef için, yüzde 5 
vergi indirimi de nihayet geldi.

Biriken KDV alacaklarımız konusunda da 
talebimiz üzerine bir çalışma başlatıldı.

Bunun da sonuçlanmasını bekliyoruz.

Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek oldu.

Lisanslı Depoculuk sistemini başlattık. 

Ürün İhtisas Borsası için de ilk adımı attık.

Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı 
sistemiydi.

Özellikle İş Mahkemelerindeki davalarda, işveren 
yüzde 99 haksız çıkıyordu.

Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk 
sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık.

Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-
haftalar içinde çözülüyor.

Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
Bakanlarımıza ve Meclisimize, bizimle birlikte 
çalışan, emek veren bürokratlarımıza, camiamız 
adına teşekkür ediyorum. 

Kıymetli dostlarım,

Allah’a çok şükür, tüm bu çalışmalarımız sonuç 
verdi.

İçerde ve dışarda terör örgütlerinin saldırılarına 
rağmen, özel sektörümüz daha fazla çalıştı, üretti.

Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlanma ve büyüme 

gösterdi. Oda ve Borsa üyelerimiz geçen sene yeni 
bir başarı hikâyesi yazdı. 

1,5 milyon ilave istihdam sağladık. 

327 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. 

160 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. 

44 milyar dolar turizm ve taşımacılık geliri elde 
ettik.

Bütün dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini 
gösterdik. 

Tüm bunları sizlerle başardık. 

Oda ve Borsalarımızda ortaya koyduğunuz çağdaş 
vizyonla başardık. 

İşte bu nedenle bu salonu dolduran Türk özel 
sektörünün temsilcisi delegelerimizi yürekten 
kutluyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
İyi ki varsınız!

Sevgili dostlar,

Sıkıntılarımız var mı? Elbette var.

Bunları da biliyor, hükümetimizle paylaşıyor, 
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çözmek için çalışıyoruz.

24 Haziran seçimlerinden sonra da bunları takip 
edip, sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz.

Daha yapacak çok işimiz var. 

Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş dünyası 
daha hızlı koşmak zorunda.

İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de, bizim 
önden gidip, yolu açmamız gerekiyor.

Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezleri açacağız.

Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal gıda 
sertifikasına sahip ürünlerimizi önce ülkemizde 
sonra dünyada yaygınlaştıracağız.

81 ildeki eğitim tesislerimizi tamamlayıp, Oda ve 
Borsalarımızın bulunduğu 160 ilçemize de, yeni 
eğitim tesisleri kazandıracağız.

Yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha hızlı 
çalışacağız, daha verimli çalışacağız.

Önce KOBİ’lerimizi küresel KOBİ’ler haline 
getirmeliyiz

Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst seviyeye 
çıkarmalıyız.

Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek ürünlerin 
Türkiye’de üretilmesini sağlamalıyız.

E-ticaret ve E-ihracat hamlesi başlatarak, yeni 
ürünlerle yeni pazarlara girmeliyiz.

Türkiye’yi bu coğrafyanın girişimcilik üssü 
yapmalıyız.

Nitelikli eleman açığını kapatmak üzere, mesleki 
eğitim sistemini özel sektörle tam entegre 
kılmalıyız.

Bu hedefl er için, üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız, yapacağız.

Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegelerim,

Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal görünen nice 
hedefi gerçeğe dönüştürdük.

Bugün hayal gibi görünen nice hedefe de yarın, 
yine birlikte ulaşacağız.

Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz.

Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza 
yaklaştırmayacağız. 

Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki diye 
görmeyeceğiz.

Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul 
edecek, Türkiye’yi bu zenginlikle daha da 
büyüteceğiz.

Biz kendimize güveniyoruz. 15.05.2018

TOBB TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2018 YILI GIDA YARDIMI ODAMIZ 
TARAFINDAN DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi TOBB tarafından Yoksul ve Muhtaç ailelere gönderilen yardım Odamız Meclis 
Başkanı Müfit Adnan Yumuşak, Meclis Üyesi İlhami Kok, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Dündar ve Odası personeli İlhan Özmen tarafından dağıtıldı.04.06.2018 
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NUSAYBİN LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU AÇILIŞI

Mor Yakup Mahallesi Ziya Gökalp Sokakta kurulan Limit Özel Öğretim Kursu açılış kurdelesini 
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ve Kurucu Müdürü Metin Ağın tarafından kesildi.

Açılışta konuşan Ağın, açılışa katılan misafirlere teşekkür etti. Amaçlarının, Limit Özel Kursu olarak 
farklı vizyonları ile ezber bozan, güçlü öğretmen kadrosu ile Nusaybin halkının özlem duyduğu ve 
hak ettiği eğitim kalitesini bir nebze olarak ileriye taşımayı hedefl ediklerini kaydeden Ağın: “Bu 
hedef doğrultusunda hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak ve büyük uğraşlar sonucunda Türkiye’nin 
en büyük yayınlarından olan Limit yayınları ile anlaştık. İnşallah bir araya gelmiş bu muazzam güçten 
bütün Nusaybin halkı sonuna kadar faydalanacaktır” dedi. Başkanımız yeni açılan limit özel eğitim 
kurumunun tüm öğrencilere ve Nusaybinimize hayırlı olmasını diledi.04.07.2018

NUSAYBİN’DE YENİ DEVLET HASTANESİ YANINDA KURULAN MESUT 
ECZANESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Devlet Hastanesi karşısında kurulan Eczanenin açılış kurdelesi, Kaymakam ve Belediye 
Başkan Vekili Ergün Baysal, Nusaybin Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mahsum ÖZMEN , Baştabip Dr. Mehmet Emin Ay, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ve Eczacı Mesut İlhan tarafından kesildi.Başkanımız 
Mahsum ÖZMEN yeni eczanenin hayırlı olmasını ve tüm hastalara ALLAH tan acil şifalar vermesini 
diledi.04.07.2018
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MÜŞTEREK PROJE EKİBİ 3.TOPLANTISI YAPILDI

ÜYELERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET PROJELERİNE YOĞUNLAŞIYOR Mardin İli/İlçeleri 
Odalarının/Borsalarının, ilgi alanları dahilinde çeşitli projeler hazırlamak ve yürütmek 
maksadıyla oluşturduğu Müşterek Proje Ekibi, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 

Oda/Borsa üyelerine yönelik çalışmalara ve projelere dair müzakerelerde bulunuldu.

3 Temmuz 2018’de Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılan toplantının katılımcıları 
şunlardı: KTB Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Ekip Koordinatörü Metin Sert, NTB Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, NTSO Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, NTSO 
Sicil Memuru Nuh Özmen, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Dört oturumda gerçekleştirilen toplantıda şu hususlar ele alındı:

Münferit mevcut projeler ve yeni ortak projeler, Uygulamalı pazar araştırma faaliyetleri, Sektörel 
raporlar ve istatistikler, Genel Değerlendirme İlk oturumda Odalar/Borsalar, münferiden yürüttükleri 
projelerden bahsettiler ve tecrübelerini paylaştılar. KTB; Bulgur-Makarna sektörü üzerine yürüttüğü 
UR-GE projesinden, AB-Merkezî Finans İhale Birimi bağlantılı projesinden ve Selanik Ticaret Odası 
ile işbirliği içinde yürütmeyi planladığı Fuar Fizibilite Etüdü’nden bahsetti. NTB ve NTSO; DİKA ile 
yürütmeyi planladıkları Stratejik Plan Projelerine dair bilgiler aktardılar.

Odalar/Borsalar, bireysel olarak yürüttüğü/yürüteceği projelere ilaveten özellikle üyelere yönelik 
olmak üzere müşterek biçimde hayata geçirilmesi muhtemel projelere ilişkin müzakerelerde de 
bulundu. Bu kapsamda, Mardin’in uluslararası ticaret kapasitesini harekete geçirici hususlarda proje 
hazırlığı için mutabakat sağlandı.

İkinci oturumda, proje ekibinin Akademik Danışmanı Ekinci, üyelere yönelik müşterek proje 
hazırlıkları kapsamında katılımcılarla web siteleri üzerinden bilgi paylaşımında bulundu. Bu amaçla, 
özellikle Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan şu desteklere ilişkin bilgiler aktardı:

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sektörel Ticaret ve Alım 
Heyetleri Desteği. 

Proje ekibi, ilk aşamada üyelere yönelik olmak üzere, söz konusu desteklere dair bilgilendirmelerde 
bulunmak için mutabakata vardı. Bilahare, üyeleri somut olarak bu faaliyetleri icraya sevk edici içerikte 
ortak projeler hazırlanması ve yürütülmesi kararlaştırıldı.

Üçüncü oturumda Odaların/Borsaların, MAÜ’nün beşerî kaynağından istifade ederek hazırlamayı 
planladığı araştırmalar ve raporlar ele alındı. Bu kapsamda, ilgi derecelerine göre MAÜ 
akademisyenlerinden ve öğrencilerinden lojistik sağlayarak çeşitli sektörel raporlar ve istatistik 
dosyaları hazırlanması hususunda fikir birliğine varıldı. İlk etapta bulgur ve tekstil sektörlerine ilişkin 
raporlar hazırlanması kararlaştırıldı.

Toplantının son kısmında genel nitelikli değerlendirmeler yapıldı. Bu oturuma NTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsum Özmen, Muhasebe Müdürü İhsan Öz ve NTB Genel Sekreteri Abdullah Dal da katıldı. 
Katılımcılar bu toplantıların, Odaların/Borsaların kurumsal kapasitesine ve bölgesel kalkınmaya 
olumlu etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, istikrarlı biçimde devamına dair iyi niyet beyanında 
bulundu.03.07.2018
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TEPAV-EBRD BEEPS PROJESİNE DESTEK SAĞLANDI

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği hâlinde; 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPAV)’ın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD: Th e European Bank for Reconstruction and Development) ile yürüttüğü projeye 

katkı sağladı.

Başta Suriyeli mülteci firmalarla olmak üzere Türkiyeli firmaları da içine alan proje kapsamında 
kıyaslamalı biçimde İş ortamı ve İşletme Performansı Araştırması (BEEPS: Business Environment 
and Enterprise Performance Survey) yapılması ve elde edilecek sonuçlarla birtakım politik tedbirler 
teklif edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında; Mardin, Adana, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Mersin ve 
Urfa illerindeki imalât, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 200’ü Türkiye 200’ü Suriye 
sermayeli firma ile; tedarik ve satış, rekabet şartları, finansal, iş dünyası-kamu ilişkileri, işgücü ve 
beklentiler hususlarında saha çalışmaları gerçekleştirildi.

TEPAV-EBRD BEEPS Projesi’nde, bölge üniversitelerinden ve Odalarından/Borsalarından da destek 
alındı. Bu kapsamda, MAÜ ve Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları da projeye dahil oldu.

NUSAYBİN ELİT AKADEMİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU AÇILIŞI

Nusaybin Elit Akademi Kişisel Gelişim Kursu Açılışı yapıldı.Açılışı Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mahsum Özmen , ESnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel ve Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyemiz Muzaff er Aktoğ tarafından yapıldı.

 

NUSAYBİN CUMHURİYET BAŞSAVCISINDAN ODAMIZA VEDA ZİYARETİ

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun Kararnamesi İle Manisa Alaşehir’e Tayini Çıkan Nusaybin 
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin KAHRAMAN Odamıza Veda Ziyareti Gerçekleştirdi.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN NUSAYBİN VERGİ DAİRESİ ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN ve Yardımcısı Mehmet DÜNDAR Nusaybin Vergi 
Dairesi Müdürü Yener YILDIRIM ‘ı makamında ziyaret etti.
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SİCİL GAZETELERİNİN TÜM NÜSHALARI ÜYELERİMİZİN HİZMETİNDE

Ülkemizin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde 
yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tüm nüshaları dijital ortama 
aktarılmıştır.Bu suretle, Gazetenin ilk basımından günümüze kadar yayımlanan tüm 

nüshaları http://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet sitesinden 01.08.2018 tarihinden itibaren erişime 
açılmıştır. http://www.ticaretsicil.gov.tr/

NUSAYBİNDE İLK KOLEJ OLAN DAMLA KOLEJİ AÇILIYOR

Nusaybinde ilk açılacak olan Damla Kolejinin Müdürü Sn.Mehmet PAKIR ve Murat ENGİN ile 
birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum ÖZMEN’i makamında ziyaret ederek Ana 
Sınıfı , İlköğretim , Anadolu Listesi , Fen Lisesi   hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Yönetim 

Kurulu Başkanımız ÖZMEN’de Nusaybinde bu tür   yatırım ve hizmetlerinden dolayı memnun 
olduğunu dile getirerek  kendilerine teşekkürlerini iletip ve hayırlı olmasını diledi.14.08.2018

İRAN KOBİ FUARINA ODAMIZ ADINA KATILIM SAĞLANDI

Fuarı’na (KOBİran-2018) Gıda, Gıda İşleme, Otomotiv, Petrokimya ve Kimya, Plastik, Elektronik 
ve Ev Eşyaları, Farmasotik ve Sanitasyon, Tekstil ve Deri ile Aksesuarları sektörlerinden 
Türkiye’deki KOBİ’leri bu kapsamda fuara katılmaya çağırdı.

ISIPO’nun Türkiye’den katılmasına uygun gördüğü Nusaybin Sanayi ve Ticaret Odası üyesi Özel 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık şirketinden Bilal ÖZEL’e  fuara katılım sağlaması için ücretsiz olarak 
fuar alanı ile otel konaklama imkanı sağlandı. Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Bilal 
ÖZEL İran’da bulunan KOBİ’lerle tanışma, teknoloji ve know-how transferi ile çeşitli ortaklı fırsatlarını 
değerlendirme imkanı bulduğunu ifade etti.

12 Ağustos Milli KOBİ Günü şerefine düzenlenen KOBİ Konferansı ile başlayan etkinlik boyunca   
KOBİ’ler ürün ve hizmetlerin sergilenmesi yoluyla pazarda tedarik zinciri imkanlarının sağlanması 
ve ikili iş görüşmeleri ile teknoloji ve inovasyon ile uluslararasılaşma alanlarında bilgi ve tecrübe 
paylaşımı yaptı. İran’da önemli iş imkanlarının olduğunu ifade eden ÖZEL yatırımcılarımızın bu 
ülkede ticari ilişkiler içerisinde olması gerektiğini ifade etti.16.08.2018

KURBAN BAYRAMI MESAJI

      

     Tüm İslam Alemine Huzurlu Bereketli Barış 

    Dolu Bir Bayram Dilerim . Kurban Bayramınız 

    Mübarek Olsun. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 

                  Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN

                  20.08.2018
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STK’LAR NUSAYBİN’İN 
SORUNLARINI ANKARA’YA 
TAŞIYACAK

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan 
Vekili Mehmet Balıkçılar ile Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) yöneticileri, ilçenin 

sorunlarını tespit etmek ve çözüm için girişimlerde 
bulunmak üzere bir araya geldi.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Ömer Özel ev sahipliğinde yapılan toplantıya 
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balıkçılar, 
Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, 
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Hüseyin 
Gündoğdu ve Esnaf Sanatkârlar Kefalet Kredi 
Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan katıldı. Oda 
Başkanlarının hazırladığı ilçenin acil sorunları 
ve çözüm önerileri hakkında yapılan istişareden 
sonra sorunların çözümü Bakanlıklar ve hükümet 
nezdinde girişimlerde bulunmak üzere karar 
alındı. 

-KAYMAKAM BALIKÇILAR, ÇARŞI 
MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan 
toplantıdan sonra Kaymakam ve Belediye 
Başkan vekili Balıkçılar ile Oda Başkanları ilçe 
merkezindeki esnafı ziyaret etti. İlçe çarşısı ve 
Giyimciler çarşısında incelemelerde bulunan 
Kaymakam Balıkçılar, esnafın taleplerini dinledi.

-NUSAYBİN ODA BAŞKANLARININ TESPİT 
ETTİĞİ ÖNCELİKLİ SORUNLAR ŞÖYLE:

* 10 bin kişilik stad ve kapalı spor salonun 
yapılmasını yapılmasını talep ediyoruz.

* 2018 Yılında Türkiye’nin her ilinde ve 40 
ilçesinde doğal gaz kurulacağı ve bu projede yer 
almayan Nusaybin İlçemize de doğalgaz istiyoruz.

* Şu an aktif olan Devlet Hastanesinde farklı 
branşlarda en az 10  Doktor  açığı vardır.

* Mr Cihazı Talep Ediyoruz.

* Nusaybin’e Diş Hastanesi Talep ediyoruz.

* Özel Hastane için yatırımcı desteği talep 
ediyoruz.

* Nusaybin’de Er eğitim birliğinin kurulmasını 
talep ediyoruz.

* Nusaybin’deki mücbir sebeplerden dolayı zarar 
gören esnafl arımıza zarar ziyanları karşılanması 
için Can suyu olarak nakdi yardımın yapılmasını 
talep ediyoruz.

* Nusaybin’de Bulunan Nüfus müdürlüğünün 12 
Personel ve 1 Hizmetli açığı bulunmaktadır.

* Nusaybin Halk Bankası için 3 personel açığı 
bulunmaktadır.

* Nusaybin ipek yolunda bulunan okullar bölgesi 
ve sanayi sitesi için üst geçit yapılmasını talep 
ediyoruz.

* Nusaybin Girişindeki kavşak düzenlemesi 
yapılması ve ışıklandırılmasını talep ediyoruz.

* Turizm Bakanlığından Turizm firma gezi tur   
rehberleri içerisinde Nusaybin’in de eklenmesini 
talep ediyoruz.

* Nusaybin Meslek Yüksek okulunun tekrar dan 
Nusaybin’e taşınması ve daha büyük ve geniş 
bölümler ile öğrenci alımı yapılmasını talep 
ediyoruz.

* Ygs, Lys, Kpss Ve Açık öğretim Fakültesi 
sınavlarının Nusaybin de yapılmasını talep 
ediyoruz.

* Nusaybin içerisinden geçen Çağ-Çağ Deresinin 
ıslahının yapılması çevre düzenlemesi ve 
ışıklandırmasının yapılmasını talep ediyoruz.

* Nusaybin Nevroz Bulvarından Şirin Bulvarına 
giden yoldaki Köprünün tekrar inşa edilerek 
trafiğe açılmasını talep ediyoruz.

* Nusaybin Eski Devlet Hastanesi yanında yıkılan 
köprünün tekrar inşa edilerek trafiğe açılmasını 
talep ediyoruz.

* Nusaybin PTT Şubesinde 2 Memur ve 2 Dağıtıcı 
Personel açığı bulunmaktadır 
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MANOLYA BUTİK VE GÜMÜŞ İŞ YERİ AÇILIŞI

Mardin Yolu Üzeri “MANOLYA BUTİK VE GÜMÜŞ” Açılışını Yaptık. Açılışa Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN katıldı.Başkan ÖZMEN İş 
yerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.08.10.2018

 

 YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN’DEN ÜYE ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN’den üye ziyaretiNusaybin’in Markası Agitbey 
Kahvesi. 1969’dan Beri Nusaybinlilerin hizmetindedir.  Lezzet Ve Kalitenin   Adresi Agitbey 
Kahvecisi sahibi Abdulselam AKDOĞAN’ı ziyaret ederek hayırlı bereketli  kazançlar 

diledi.08.10.2018

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN’DEN ÜYE ZİYARETİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN’den üye ziyareti.Başkanımız ÖZMEN Nusaybin 
Markası olan Abdulmecit Kahve sahibi İzzettin TALAYHAN ‘ı ziyaret etti.08.10.2018

 

ODAMIZ ÖNCÜLÜĞÜNDE KOSGEM EĞİTİMİ BAŞLAMIŞTIR

GOSGEB ve DİKA ‘nın işbirliği ile Genç Girişimcilere Odamız toplantı salonunda eğitimi 
başlamıştır. Artuklu  Üniversitesinden Lokman Toprak tarafından  4 gün sürecek olan eğitime 
Nusaybin TSO Yönetim kurulu olarak tüm kursiyerlere başarılar dileyerek Oda olarak her 

zaman genç Girişimcilere destek vereceğini söyleyen Başkan ÖZMEN bundan sonrada eğitimlerimiz 
devam edecektir. 10.10.2018 
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 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERİ

Nusaybinde düzenlelen Bağımlılıkla mücadele seminerine Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum 
Özmen katılım sağladı.09.10.2018

CİĞERCİ YUSUF USTANIN YERİNİN AÇILIŞI YAPILDI

 

MANOLYA BUTİK VE GÜMÜŞ MAĞAZASI AÇILDI

Nusaybin’de bulunan Mardin yolu üzerinde Manolya Butik ve Gümüş Mağazası açılışı yapıldı.
Mardin Yolu Caddesi, Serhat Aparman altında kurulan mağazanın açılışına Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Mahsum Özmen, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, Esnaf Kefalet 

Kredi Kooperatifi Başkanı Zeynel Tunçalan ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesi kesiminden sonra 
vatandaşlar mağazayı dolaşarak butik ve gümü ürünleri hakkında bilgi aldı.Açılıştan sonra misafirlere 
çeşitli ikramlar yapıldı.18.10.2018

 

TOPYEKÜN ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA ÜYE ZİYARETİ

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN yaptığı 
açıklamada “Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden 
biridir. “dedi. 

Başkan Mahsum ÖZMEN ve  Başkan Yardımcısı Mehmet DÜNDAR ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan 
ÖZMEN ile beraber esnafı ziyaret ederek afiş dağıttı ve konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO)  Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN ziyaret sonrası 
açıklama yaparak şunları söyledi:

“Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme 
elde etmiş, enfl asyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında 
yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enfl asyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan 
enfl asyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle 
firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enfl asyonla 
Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enfl asyonla mücadeleyi ne tek 
başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.”
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Enfl asyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele 
olduğunu kaydeden Özmen , şunları söyledi:

“Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. 
Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında 
ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enfl asyonla Mücadeleyi 
sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada 
özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, 
etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm 
Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz.”

“Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enfl asyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz.” Diyen 
Başkan Özmen açıklamasını şöyle tamamladı:

“Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enfl asyonla topyekûn mücadeleye en geniş şekilde 
katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın 
mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve 
bekliyoruz. İnanıyorum ki, Mardin Nusaybin olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz 
için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu 
güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız. 
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NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN YAPILAN 
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANMIŞTIR

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve DİKA(Dicle Kalkınma Ajansı)’nın iş birliği kapsamında 
Odamız Hizmet Binasında“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” gerçekleştirildi.Nusaybin TSO ve 
DİKA’nın ortaklaşa organize ettiği eğitim Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman 

Toprak tarafından otuz kişilik katılımcı grubuna verildi. 

Odamız Hizmet Binasında gerçekleştirilen eğitim dört gün sürdü.

Eğitim konuları dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki girişimcilik özelliklerinin sınanması, 
iş fikri geliştirme egzersizleridir. İkincisi iş planı kavramı ve öğeleri olan pazar araştırma, pazarlama, 
üretim, yönetim ve finansal planlardır. 

Üçüncüsü iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmalarıdır. Dördüncüsü iş planının 
yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlardır. Bu eğitim konularına %80 oranında devam eden 
katılımcılar “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Belgesi” almaya hak kazanırlar.

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN ’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bölgemizde 
gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyip iş hayatında bulunan tüm detayları anlatmak, başarılı bir 
şekilde iş kurmaları için iş planı yapmalarını sağlamak amacındayız. 

Genç girişimcilerin kurdukları işte para kazanırken ekonomiye de canlılık katmalarını istiyoruz. Ajans 
olarak bundan sonrada genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

Genel Sekreterimiz Avrupa’daki girişimci yaşının 23-25 yaş aralığında seyrettiğini, ülkemizde ise 
girişimcilik yaşı ortalamasının 35 olduğunu belirterek bunu 30’un altına çekmeyi hedefl ediklerini 
ifade etti.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar “KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı” kapsamında 
yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabileceklerdir. Yeni girişimci desteği ile girişimcilere 50 
Bin TL hibe ve 100 Bin TL geri ödemeli faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 Bin TL’ye kadar mali 
destek sağlanabilmektedir.

Özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bu işi sağlıklı bir 
şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerinde bilinçli ve iş planı 
hazırlayabilecek deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek 
amacıyla KOSGEB ile geliştirilen iş birliği kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri 
düzenlenmektedir.

Bu eğitimlerle ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden 
biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması 
sağlanacaktır.23.10.2018
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GÜNEYDOĞU ODA VE BORSALAR AKREDİTASYON SİSTEMİ ÇALIŞTAYI 
MARDİN´DE DÜZENLENDİ

Güneydoğu Bölge Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Kıyaslama Çalıştayı” Mardin’de icra edildi. 
Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının (Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) TOBB ile ortak bir 

faaliyeti olan Çalıştay, Mardin Erdoba Elegance Otel’de gerçekleştirildi.

5-6 Kasım 2018 tarihlerinde organize edilen programa Mardin İli/İlçeleri Odalarına/Borsalarına 
ilaveten şu kurumlar iştirak etti: Adıyaman Ticaret Borsası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Batman 
Ticaret Borsası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret 
ve Sanayi Odası, Urfa Ticaret Borsası, Urfa Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 
Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası, 
Nizip Ticaret ve Sanayi Odası.

Güneydoğu Bölge Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Kıyaslama Çalıştayı değerlendiren Kızıltepe Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kızıltepe Ticaret 
Borsası,Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Nusaybin Ticaret Borsası ve   Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası, olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm oda ve borsa yöneticileri ile Mardin´de bir araya 
gelerek çalıştayımızı gerçekleştirdik. 

Akreditasyon kıyaslama programını Mardin´de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Kıyaslamada amaç 5 yıldızlı hizmeti odaların verip vermediğidir. Kızıltepe Ticaret Borsası 5 yıldız, 
yani A sınıfı hizmet vermekte. 

Türkiye genelinde 269 borsa ve odamız akredite olmuş bunun 46 tanesi 5 yıldızdır. Amacımız tüm oda 
ve borsaların A sınıfı hizmet verebilmesini sağlamaktır.” diye konuştu. 

Program süresince Odalar/Borsalar, çok çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunma ve kendi 
uygulamalarını kıyaslama imkânı elde etti. Bu kapsamda şu sunumlar gerçekleştirildi:

 * Özge Karatepe, TOBB Akreditasyon Sistemi,

 * Abdüssamet Çelik, Sosyal Medya,

 * Mehmet Besleme, Kıyaslama Çalışması Amaçları ve Uygulama Yöntemleri,

 * Adnan Erbaş, Topluluk Önünde Konuşma,

 * İlker Gür, Risk Yönetimi.

Çalıştayda Mardin’e dair iyi uygulamalara da yer verildi. Bu çerçevede, TOBB/TEPAV ve Mardin İli/
İlçeleri Odaları/Borsaları Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, Mardin’de icra edilen iyi uygulamalara dair sunum 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda müşterek toplantılara, müşterek proje ekibine ve dış ticaret programlarına 
ilişkin bilgiler aktardı.

Programa katılan Güneydoğu Oda/Borsa Yönetimi ve Personeli, Çalıştayın yoğun içerikli olduğunu ve 
bundan çok faydalandıklarını dile getirerek bu tür organizasyonları birlikte gerçekleştirmeye devam 
etmenin faydalı olduğunu dile getirdi.

5-6 Kasım 2018
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NUSAYBİNDE İNCİ KURUYEMİŞİN AÇILIŞI YAPILDI

Nusaybinde açılan İNCİ KURUYEMİŞ‘in Açılışına Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN 
katıldı.Açılışın ilçemize hayırlı olmasını dileyip bereketli ve bol kazançlar diledi .08.11.2018 
İNCİ KURUYEMİŞ ADRESİ Adres: 8 mart mahallesi mardin yolu caddesi no 39/A

 

MARDİN ODALARI/BORSALARI ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, 
Mardin’de yerel/ulusal/uluslararası kalkınma faaliyetlerine katkı amacıyla tüm Odaların/
Borsaların katılımıyla düzenlenen müşterek toplantıların 13.’sü gerçekleştirildi. Toplantı, 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi’nde (MAÜ İİBF) icra edildi.

15 Kasım 2018’de yapılan toplantının katılımcıları şöyleydi: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu İlhan Özmen; Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, 
Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve 
Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gümar Budak, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; 
TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri, 
Medyada Görünürlük, Mardin’e Teknopark/Teknokent Kurulması, Odalarda/Borsalarda Proje Uzmanı 
İstihdamı, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Planı.

Mardin Odalarının/Borsalarının iyi uygulama örnekleri toplantıda özel bir önemle ele alındı. Bu 
çerçevede, her Oda/Borsa, projelerine dair bilgi paylaşımında bulundu ve bunlara ilişkin müzakereler 
gerçekleştirildi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle:

* NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulması; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları.

* KTB: Yunanistan ve İtalya’dan paydaş kurumlarla işbirlikleri; Durum Buğdayı Projesi; Lisanslı 
Depoculuk Teknik Destek Projesi; Yönetime, Personele ve üyelere yönelik eğitim programları.

* KTSO: Üyelere “amaca yönelik” memnuniyet tespit çalışmaları, Yönetime, Personele ve üyelere 
yönelik eğitim programları.

* MTSO: TOBB işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında “Meslek Edindirme 
Projesi”.

* NTB: DİKA’dan Proje Hazırlamaya İlişkin Teknik Destek Projesi; Hububat Analiz Laboratuarı 
kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları; Stratejik Plan kapsamında “Üye Teşvik Merkezi” kurulması; 
Nusaybin’de bölgeye yönelik bir “Tarım Çalıştayı” gerçekleştirilmesi; Lisanslı Depoculuk Projesi.

Mardin’e Teknopark/Teknokent kurulması mevzuu diğer bir gündem maddesiydi. Bu çerçevede 
toplantıda, müteşebbislere uygun ortam hazırlamak, üniversite-sanayi arasında köprü olmak 
ve bunların bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla Mardin’de kurulması planlanan 
Teknokente ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. MAÜ İİBF Öğretim Elemanları Dr.Öğr.Üyesi Ahmet 
Kayaoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Ömer Doru, Arş.Gör. Mehmet Sadık Aydın, Arş.Gör.İslam Altun ve Ar.Gör.
Abdurrahman Ocakhanoğlu’nun da iştirak ettiği toplantının bu kısmında, Teknokent kurma düşüncesi 
paylaşıldı ve Odaların/Borsaların bu sürece dair destekleri araştırıldı. Kurumların tamamı bu fikre 
olumlu yaklaştıklarını ve imkânları nispetinde katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.

Toplantıda müzakere edilen diğer bir husus da Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibi bağlamındaydı. 
Bu kapsamda, Odaların/Borsaların projelere yoğunlaşmak üzere özel bir Proje Uzmanı pozisyonu 
tespit etmesinin faydası üzerinde duruldu. Odalar/Borsalar, bu konuyu gündemlerine almaya karar 
verdi.

XIV.Müşterek Toplantının, 2019 Mart’ında Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı.15.11.2018
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 SUWARİ GİYİM 3.CÜ MAĞAZASININ AÇILI YAPILDI

Suwari Giyim 3.Cü Mağazasının Açılışına Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN ve Meclis 
Üyemiz İlhami KOK ve Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer ÖZEL Katıldı.Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN açılışın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.17.11.2018
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 NUSAYBİN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI ÖZELDEN ODAMIZA ZİYARET

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer ÖZEL odamızı ziyaret ederek Genel 
Sekreterimiz Abdulkadir GÜNEŞ ile görüştü.19.11.2018

 

NUSAYBİN GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ SERKAN TEKİN ODAMIZI 
ZİYARET ETTİ

Nusaybin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan TEKİN Odamızı ziyaret ederek Genel Sekreterimiz 
Abdulkadir GÜNEŞ ile görüştü.23.11.2018

 

NUSAYBİNDEKİ ODA BAŞKANLARI İLÇENİN SORUNLARI İÇİN MARDİN’DE 
BAZI GİRİŞİMLERDE BULUNDULAR

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN  ,Nusaybin Esnaf 
Ve Sanatkarlar Odası Başkanı ÖMER ÖZEL Esnaf Kefalet Koop. Başkanı ZEYNEL TUNÇALAN 
Ziraat Odası Başkanı MEHMET ALİ DOĞRU Nusaybin Şoförler Odası Başkanı HÜSEYİN 

GÜNDOĞDU ,Ak Parti İlçe Başkanı MEHMET LATİF ÖZEL STK Temsilcileri Olarak Nusaybinin Genel 
Sorunlarını Yetkili Mercilere İlettiler.

MARDİN VALİSİ

İlçedeki alt yapının tekrar gündeme alınarak. Gerekli kontrollerin yapılması için Denetleme personeli 
görevlendirilecek. Nusaybin Halkının huzuru için arızalar hemen giderilecek.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

1 – Mardin Yoluna Panel Çit Yapılacak.

2 – Trafik levha ve ışıkları yapılacak.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1 – Nusaybinde Diş Ünitesi Bir an önce açılacak ve Faaliyete geçilecek.

2 – Doktor Eksiğini ilettik Bir an önce Devlet hastanesinde olan doktor açığı giderilecek.

3 – Mezarlıklar Temizliği düzenlemesi mezarlıklarda çeşmeler yapılacak.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

1 – Bakıcı Maaşları kesilen ailelerin bakıcı maaşları tekrar verilemesine başlanacak

2 – Kira yardımları devam edecek.

DİCLE KALKINMA AJANSI

1 – Nusaybin Tekstil Kent için yaptığımız girişimlerden sonuç aldık. Proje onaylandı.

Proje Ödeneği Geldi. Arsa tahsisi sorunu bir an önce giderilip Tekstil Kent inşaatına 
başlanacak.26.11.2018
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2018 YILI ODA/BORSA AKREDİTASYON DENETİMİ TÜRK LOYDU 
DENETÇİLERİNDEN AYŞE NUR ATAY TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Odamız hizmet binasında gerçekleştirilen Akreditasyon denetimine; Türk Loydu Denetçisi Ayşe 
Nur ATAY, Odamız Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri; Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
ÖZMEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet DÜNDAR, Yönetim Kurulu Üyesi 

Orhan KAYA, Meclis Üyemiz İlhami KOK, Genel Sekreter Abdulkadir GÜNEŞ, Kalite ve Akreditasyon 
Sorumlusu İlhan ÖZMEN, Personeller İhsan ÖZ ve Nuh Özmen katıldı.

TOBB tarafından yürürlüğe konan yeni Akreditasyon Standardı puanlama sistemine göre 
gerçekleştirilen denetimde, Odamız yetkililerine Akreditasyon Denetimi süresince toplam 113 soru 
yöneltildi.

Denetim sonrasında Akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Loydu Denetçisi Ayşe 
Nur ATAY, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası’nın özellikle yeni puanlama sistemi çerçevesinde iyi 
uygulamalarda bulunduğunu ve bu süreçte özellikle stratejik planda tespit ettiği vizyonuyla uygun 
faaliyetler icra ettiğini ifade etti. ATAY, Akreditasyon çalışmaları esnasındaki performanslarından 
dolayı Akreditasyon İzleme Komitesi Üyelerine ve emeği geçen tüm personele takdirlerini iletti.

Başkan ÖZMEN de Akreditasyon denetiminden başarılı bir şekilde geçmenin haklı sevincini 
yaşadıklarını belirterek yeni süreçte de herhangi bir rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla ve istikrarla 
mümkün olan en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini belirtti. “İlçemizin, bölgemizin ve ülkemizin 
kalkınması için elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız” diyen ÖZMEN, başarılı akreditasyon 
sürecine katkı sağlayan başta Meclis Üyelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve kurum personeline 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 26.11.2018, Nusaybin
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DUBAİDE DÜZENLENEN THE BİG 5 SHOW ULUSLAR ARASI İNŞAAT VE YAPI 
MALZEMELERİ FUARİNDA ÜYEMİZ ABDULLAH ZİYANEK STAND AÇTI

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Üyemiz Abdullah ZİYANEK  Dubaide 26.11.2018 ve 29.11.2018 
tarihleri arasında düzenlenen Th e Big 5 Show Uluslar arası İnşaat ve Yapı malzemeleri 
Fuari’nda sahibi olduğu  ZİMAK EL ALETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ   unvanıyla stand açtı. Fuarda Banyo, Mutfak & Sağlık Gereçleri, Metal / Çelik 
/ Alüminyum, Hizmetler Boru Hatları İnşaat, Sistemler Tesisat / Su Teknolojisi Taşıma, Dekoratif 
Ürünler Güvenlik ve Güvenlik Ekipmanları, Kapılar ve Pencereler İskele, Elektrik Sistemleri Yazılım 
/ BT, Cilası (Kaplama, Boyama, Alçı, Fayansları), Özel İnşaat (Yüzme Havuzları, Çeşmeler) Yangın 
Söndürme ve Koruma, Termal Nem, Cam ve Cam, Koruma / Yalıtım, HVAC Araçlar, Peyzaj Ürünler ve 
Hizmetler, Ahşap, Plastik ve Kompozit, Mermer / Seramik / gibi ürünler yer aldı.29.11.2018

      

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN, REEL SEKTÖR VE 
FİNANS SEKTÖRÜNÜN DİYARBAKIR BULUŞMASINA KATILDI

Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri istişare için Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya 
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen Başkan 
Yardımcımız Mehmet Dündar Meclis Üyemiz İlhami Kok ve Meslek Komite Üyemiz Şükrü 

Akbal katılım sağladılar. Toplantı öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, iki temel sektörün 
birbirini daha iyi anlamak sorunları ve çözüm önerilerini konuşabilmek için buluştuğunu belirterek, 
‘bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız’ mesajı verdiler.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir ilki gerçekleştirerek bu toplantıları düzenlediklerini hatırlattı ve 13 
ilin oda ve borsa başkanlarının da katılımıyla, banka üst düzey yöneticileri ile biraraya geldiklerini 
bildirdi. Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmelerini çok önemsediklerini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, “Başta bu işe öncülük eden Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin 
Aydın’a ve bütün bankalara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu toplantılarla reel sektörün ve bankacılık sektörünün birbirlerini daha iyi anlayacaklarını ve 
çözümler bulacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacaklarını 
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dile getirdi. Her iki sektörün de güçlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen TOBB Başkanı, bu kapsamdaki 
önerileri hükümete ilettiklerini ve iletmeye devam edeceklerini kaydetti.

Reel sektörün, KOBİ’lerin finansmana ulaşım imkanlarının açık tutulmasının hayati önemde 
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Son dönemde ekonomide önemli gelişmeler 
var. Ancak ekonomideki canlanma henüz istenilen noktada değil. Biz oda ve borsalarımızdan gelen 
önerileri biz de hükümetimize iletiyoruz. 4 sektörde vergi indirimi hayata geçti. Hükümetimiz reel 
sektörü canlandırma noktasında böylece ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışla ödeneği aktif hale 
getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükellefl erin SSK borçlarına vade imkanı sağlandı. 
Tüm bu önlemler piyasalara moral vermektedir.Biz bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. 
Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 yılda birçok krizi atlattık. Hepsinin 
üstesinden geldik. Bunun da geleceğiz.”

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da reel sektör ve finans sektörünün işbirliğinin önemine işaret ederek, 
TOBB’un katkılarıyla düzenlenen bu platformda birbirlerini dinleme ve anlama fırsatı bulduklarını 
söyledi. Aslolanın Türkiye’nin büyümesi olduğunu ifade eden Aydın, sıkıntıları birlikte aşacakları 
mesajı verdi.29.11.2018

      

ÜYEMİZ ÖZEL GIDA YEMEK FABRİKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF 
ÖZEL DÜNYA MELEK YATIRIM AĞINA KATILDI

Nusaybin’de faaliyet gösteren Üyemiz Özel Gıda Petrol İnşaat Nakliyat Elektronik Kuyumculuk 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özel, Diyarbakır’da gerçekleşen 
WORLD BUSINESS ANGELS INVESTMENT FORUM (Dünya Melek Yatırım Formu) eğitimine 

katıldı.Diyarbakır’da yapılan forma Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Wbaf Başkanı Baybars 
Altuntaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı-Mali sektörle ilişkiler Genel Müdürü Hakan Ertürk, Dünya 
Gazetesi Genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Dr. Hasan 
Maral ve DİKA Genel sekreteri Yılmaz Altındağ ile kuruluşlar katıldı.

Yapılan önemli formda Dünyanın yatırım ve girişim dilini kavrama ve bu yönde bir gelecek oluşturma 
adına; “Güneydoğu Melek Yatırımcı Ağı” kuruldu.Dünya Melek Ağı Formuna katılan Özel GıdaYönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Özel, forum sonunda sertifikasını Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin 
Yeşil’den aldı.Özel, formun kendileri için çok verimli geçtiğini kaydetti.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞU ROMA’DA DÜZENLENEN GENEL 
SEKRETERLER EĞİTİM SEMİNERİNE KATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsaların genel sekreterleri ile 
bir araya geldi.İtalya’nın Başkenti Romada düzenlenen 3 günlük süren Eğitim seminerine Genel 
Sekreter’imiz Abdulkadir Güneş katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, camia olarak 

başarının arkasında birlik ve beraberliğin yattığına inandıklarını hatırlatırken, “Biz bir araya geldik, 
bir arada durduk ve birlikte çalıştık. 

Eller çoğalınca işler hafifl edi, başarı geldi. Burada bizim için sihirli kelime ‘birlik’. Bizler; üyelerimizle, 
genel sekreterlerimizle, çalışanlarımızla, Oda ve Borsa Başkanlarımızla, büyük bir aileyiz” dedi. 

Genel Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı Roma’da gerçekleştirildi. 6-8 Aralık 2018 tarihlerini 
kapsayan etkinliğe katılarak genel sekreterlere hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendilerinden 
camiaya her zaman ümit vermelerini ve iş dünyasını daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak üzere motive 
etmelerini istedi.

Oda ve borsaların bugün şehirlerin en önemli kurumları, ekonominin ana aktörü konumuna geldiğinden 
söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiyle ilgili her konuda, oda-borsalarımızın görüşü, 
önerisi alındığını ve dinlendiğini anlattı. Oda ve borsalarımız, uluslararası projelere imza atar hale 
geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu “Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa Odalarıyla birlikte 
çalışmalar yapıyorsunuz. 269 Oda ve Borsamız, uluslararası kriterlere göre akredite oldu. Yani 
Avrupa’nın en iyi odalarıyla, aynı hizmeti, aynı kalitede verir hale geldiğini kanıtladılar. 

Elbette hedef, 365 Oda-Borsamızın da akredite olması. Zira bu, hem oda/borsanızın, hem de sizlerin 
büyük itibar kazanması demek. Bunu da başaracağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın ise genel sekreterlere hitabında, iş dünyasının 
önünü açan birçok reform ve düzenlemede TOBB ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. 

Yankın, ayrıca son dönemde Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri, Taşınır Rehni Sicili, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi Dijital Dönüşüm Projesi, E-Ticarette Güven Damgası, Lisanslı Depoculuk 
Teşvikleri, Ürün İhtisas Borsası, MERSİS Projesi hakkında Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine bilgi 
verdi.

TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz de 365 Oda/Borsa genel sekreteri için son 1,5 yılda 
düzenledikleri üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini anımsatarak, “2012’den sonra bu aileye yeni 
katılan arkadaşlarımızla da ilk kez birlikte yurtdışında beraber oluyoruz. 

Tecrübeli arkadaşlarımız ile yeni genel sekreterlerimizin bu 3 günlük sürede iletişim düzeyini ciddi 
oranda artıracağından, burada bir tecrübe paylaşımı olacağından eminim” dedi.

3 gün sürecek program hakkında bilgiler veren Mustafa Saraçöz, “Yurt dışı programları, birçok açıdan 
gelişim ortamı oluşturmakta ve bizlere vizyon katmakta. Ancak 2019’un ilk çeyreğinde de sizlerle yine 
Ankara’da bir araya gelip daha teknik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

O yüzden o zaman yapacağımız toplantıya sağlayacağınız katkılar için önünüzde bir hazırlık zamanı 
da olacak” ifadelerini kullandı.06-08 ARALIK 2018
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ÜYEMİZ AVESİS HOTEL 12.TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM VE SEYAHAT 
FUARINDA NUSAYBİNİ TANITTI

Turizm alanında dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan, Türkiye’nin turizm alanındaki en 
önemli uluslararası buluşması olan 12. Travel Turkey İzmir Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını 
açtı. 2. kez fuara katılan Nusaybin Avesis Hotel Müdürü İlyas Aydın, Nusaybin’i temsilen 

ilçemizde bulunan Mor Yakup Kilisesi, Zeynel Abidin Camii, Mor Evgin Manastırı, Gırnavas, Beyazsu 
mesire alanı ile diğer tarihi ve turistik yerleri tanıtmak, turizme kazandırmak amacıyla fuarda tanıtım 
yaptıklarını bildirdi. Aydın, turizmci ve tur şirketleriyle görüşerek Nusaybin’e daha fazla turların 
gelmesi için görüşmelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.14.12.2018
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81 İL 81 AKADEMİK DANIŞMAN PROJESİ’NIN 3. FAZI BAŞLADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Akademik Danışmanlar 
Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Mardin İli ve İlçeleri Oda ve  Borsa Akademik Danışmanımız 
M.Behzat Ekin katılım sağladı. Akademik danışmanlara hitap eden Hisarcıklıoğlu, 81 İl’e 81 

Akademik Danışman Projesi’nin üniversite – sanayi işbirliği gereksiniminden dolayı ortaya çıktığını 
vurgulayarak, projenin doğuşu hakkında bilgi verdi. Hisarcıklıoğlu, akademik danışmanların, 
Türk girişimcilerini temsil eden, Türkiye’nin en demokratik kurumuna hizmet vereceğini söyledi. 
Zenginleşmenin yolunun girişimcilikten geçtiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, esas olanın halkın 
zenginleşmesi olduğunu, akademik danışmanların görevlerinin hem kendi kariyerleri hem çocuklarının 
geleceği hem de görevli oldukları şehir ve Türkiye için önemli olduğunu ifade etti. 

Kadın ve genç girişimcilerin önemine değinen TOBB Başkanı, akademisyenlerden, illerindeki 
kadın ve genç girişimci kurullarına sahip çıkmalarını ve onları yönlendirmelerini istedi. Oda/borsa 
başkanlarının illerinde vali, belediye başkanı, milletvekili, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile 
iyi bir diyalog içinde olması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu konuda akademisyenlerden destek 
beklediklerini, oda/borsalar tarafından yapılan çalışmaların sosyal medyada yer alması için gerekli 
danışmanlığı yapmalarını istedi. Akademisyenlerin, il ve ilçelerdeki tüm Oda-Borsaların mutabakatı 
ile seçildiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, her birine eşit derecede vakit ayırmalarını tavsiye etti. 
Hisarcıklıoğlu konuşmasının ardından Akademik Danışmanlara TOBB rozeti taktı.23.12.2018

   

      

NUSAYBİN TSO TARAFINDAN DIŞ TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Artuklu Üniversitesiden M.Behzat Ekinci tarafından verilen eğitime ihracatçı firmaların 
çalışanları ve iş adamları katıldı. Eğitimde katılımcılara “dış ticaret işlemlerinde yapılan 
sözleşmeler, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, akreditifl er, BPO, başlıca finansman modelleri, 

pazarlara erişim, başlıca riskler ve uluslar arası ticaret terimleri” konularında eğitim verilirken, pazar 
araştırması, pazara giriş ve ihracatta sağlanan devlet yardımları hakkında da katılımcılara bilgiler 
aktarıldı. “Bilindiği üzere, 2023 yılında ülkemiz ihracatı için 500 milyar dolar olarak belirlenen 
hedefe ulaşmada ihracat pazarlamasını ve operasyonunu her aşamada başarı ile gerçekleştirilebilecek 
yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi büyüktür. Bu çerçevede, Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi 
ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedefl enen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 
firma temsilcileri, ihracat operatörleri ve finans departmanlarında görevli personellerden oluşan 25 
temsilcinin katılımıyla düzenlenen eğitimde katılımcılara dış ticaret işlemlerinde yapılan sözleşmeler, 
teslim şekilleri, ödeme şekilleri, akreditifl er, BPO, başlıca finansman modelleri, pazarlara erişim, 
başlıca riskler konularında bilgiler aktarılmıştır. Günümüzde uluslar arası ticarette en önemli rekabet 
enstrümanı olan bilgiye ulaşma ve eğitim konusunda Kurum olarak ihracatçılarımıza daha önceki 
yıllarda olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” denildi.25.12.2018
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