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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 yapı lan 

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. 

Nusaybin’deki STK’ların hazırlayacakları talep dosyaları çerçevesinde önümüzdeki 

günlerde Ankara’da çalışma yapılacağı açıklandı. 
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İKİNCİ EL ARAÇ ALIM-SATIM YAPAN FİRMALARIMIZIN DİKKATİNE! 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından 

ikinci el motorlu kara taşıtı 

alım-satımı yapan kişiler, satış 

müdürleri ve satış personeli 

için Mesleki Yeterlilik Belgesi 

zorunluluğu getirilmiştir 

TOBB MEYBEM, Galeri, Showroom sahipleri ve çalışanları ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için 

"Mesleki Yeterlilik Belgesi" hizmeti başlamıştır. 

Türkiye`nin 81 il ve 160 ilçesinde sınav ve belgelendirme hizmeti verilebilmektedir.  

Başvuru için:  odamız hizmet binasında başvuru yapılacaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular: 

-Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı, Hangi Kurum Tarafından Sorgulanacaktır ve Denetlenecektir? 

İl Ticaret Müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere “Yetki Belgesi” vermeyecektir. Noterler, 

mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin “Alım-Satım İşlemlerini” kabul etmeyecektir. Belediyeler, mesleki 

yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere “Ruhsat” vermeyecektir. , 

-Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor? Kim Hangi Belgeyi Almalı? 

Halihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için;  

- Firma sahibi 

- Şube var ise şube müdürü 

- Pazarlama ve satış personelinden en az bir kişi 

Firma Sahibi ve Şube Müdürleri : Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5  

Pazarlama / Satış Personeli : Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 almalıdır . 

-Mesleki Yeterlilik Belgesi Alan İşletmeler, Hangi Kara Taşıtlarının Alım ve Satımını Yapacak? 

Motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar  

-Yetki Belgesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir? 

Yetki Belgesi, 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir.  

-Mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır? 

Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından 

verilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi ise TOBB MEYBEM tarafından TOBB’a bağlı Odalar aracılığıyla 

verilecektir. Yetki belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi yerine geçen bir belge bulunmamaktadır. 

İletişim için: 

Tel:0482 415 18 46 

 E-mail: info@nusaybintso.org.tr 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN'DEN ÜYE ZİYARETİ 

Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mahsum ÖZMEN'den 

üye ziyareti 

Nusaybin’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. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN'DEN ÜYE ZİYARETİ  

Başkanımız 

ÖZMEN Nusaybin 

Markası olan 

Abdulmecit Kahve 

sahibi İzzettin 

TALAYHAN 'ı 

ziyaret etti. 
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ODAMIZ ÖNCÜLÜĞÜNDE KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 
BAŞLAMIŞTIR 

 KOSGEB ve DİKA ‘nın işbirliği ile Genç Girişimcilere Odamız toplantı salonunda Kosgeb 

Uygulamalı Girişimcilik 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  

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMİNERİ 

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

haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan 

olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. 

Artan enflasyon 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 Enflasyonla Mücadele 

Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla 

mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk 

ve görev hepimizindir.” 
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NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE DİKA TARAFINDAN YAPILAN 
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANMIŞTIR 

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 hedeflediklerini 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. 


