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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 

 

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 
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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 

NUSAYBİN'DE OSB İÇİN TOPLANTI YAPILDI 

                                                                                                                                                            

Nusaybin'e 

Organize 

Sanayi 

Bölgesinin 

(OSB) 

kurulması için 

ilk toplantı 

yapıldı.Nusay

bin 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..09.02.2018 
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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 
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ODA-BORSA BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK 

Oda ve Borsa İstişare Toplantısı, TO 

 

BB 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 


