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NUSAYBİN TSO ÖNCÜLÜĞÜNDE GALERİCİLER İÇİN TOBB MEYBEM, 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVININ 2.CİSİ DÜZENLENDİ 

 
TOBB - 

MEYBEM 
Mesleki Yeterlilik 

ve 
Belgelendirme 

Merkezleri, 
tarafından 

Nusaybin’de bir 
ilk olarak sıfır ve 
ikinci el oto alım 

satımı 
sektöründe faaliyet gösteren oto alım-satımı yapanlara yönelik “Mesleki Yeterlilik 
Belgesi” sınavının 2.’ncisi düzenleniyor. TOBB MEYBEM tarafından 29.06.2019 
tarihinde Nusaybin’de faaliyet gösteren sıfır ve ikinci el oto alım-satımı sektöründe 
faaliyet yürüten üyelerimize yönelik mesleklerinde teorik ve uygulamalı mesleki 
yeterlilik sınavının yazılı kısmı Özel Nusaybin Sürücü Kursu Eğitim Salonunda 
düzenlendi. Akabinde uygulamalı sınav için TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezi uzmanları tarafından, sınava tabi tutulan üyelerimiz, 
galerici esnafımız tarafından Barış Auto Galeri merkezinde uygulamalı sınava tabi 
tutuldular. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
ÖZMEN kursa olan yoğun talep nedeniyle 2019 yılında 2.Kursu açmayı 
planladıklarını söylemişti. ÖZMEN yaptığı açıklamada sınava giren tüm galericilere 
başarılar diledi.29.06.2019 

ALMANYA SCHENGEN VİZESİ İÇİN 2 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DİYARBAKIR 
TSO ‘DA İDATA OFİSİNDEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ 

Diyarbakır ve bölge halkının hizmete 
erişimini kolaylaştıracak ve yerelden 
hizmet anlayışını yaygınlaştırmak 
amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
(DTSO) bir ilki daha hayata geçiriyor. 
DTSO ve iDATA arasında imzalanan 
işbirliği protokolü kapsamında 
Almanya için vize başvuruları artık 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 
Odasındaki İDATA ofisinden 
yapılabilecek.  
İDATA, Türkiye'de Almanya vize 

başvurusu için resmi olarak yetkilendirilmiş tek kuruluştur. 16 Temmuz 2019 tarihi 
itibariyle, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki yeni İDATA ofisinde 
Mobil başvuru hizmetine başlayacaktır. Güneydoğu bölgesine özel olarak sunulan 
bu yeni hizmet ile biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu 
yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet 
avantajı sağlıyor olacaktır.  2.7.2019 
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15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. Yıldönümünde; Unutmadık, 
Unutturmayacağız 

 

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına 
kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir: 
Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. 
Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 
15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres 
testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Demokrasimiz ve 
kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. 
Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine 
karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde 
olabileceklerin önüne set çekildi. 
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-
Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk 
harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur 
okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık dedik ki; “Milletin iradesi ve demokrasi dışında 
hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür”. 
365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı 
tepkimizi gösterdik. “Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, 
Kardeşliğimiz Geleceğimizdir” dedik. Sonrasında 81 ildeki Odalarımız ve 
Borsalarımız ilk günden itibaren Demokrasi Nöbetlerinde aktif bir şekilde yer aldı. 
Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına en fazla katkıyı da TOBB, 
Odalar ve Borsalar sağladı. 
TOBB ve Oda-Borsa Camiası; Demokrasinin, Milletimizin ve Devletimizin 
Yanındayız 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini şiar 
edinen TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam 
edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, 
kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü 
devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 
100 sene önce kahraman ecdadımız “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır” diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 
2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin 
önüne geçmiş oldu. 
Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline 
gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 



 

 

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 
2019 

e- BÜLTEN – SAYI:07/2019 

 

Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli 
direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar 
diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 16.7.2019  
 

NUSAYBİN'DE YENİ KURULAN ZEN GOLD GYM SPOR SALONUN AÇILIŞI 
YAPILDI Demir yolu kenarındaki Sadık Künefe arkasında kurulan Zen Gold Gym 
Bay ve Bayan Spor Salonu açılışına Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN 
katıldı.Zen Gold Gym Spor Salonu sahipleri Ümit Çakır ve M. İlhan, açılışlarında 
kendillerini yalnız bırakmayan tüm Misafirlere teşekkür etti.Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mahsum ÖZMEN de İş yeri sahiplerine spor aktiviteleri için yatırım 
yapan iş yeri sahiplerine teşekkür edip iş yerinin hayırlı olmasını diledi 25.7.2019

 

TOBB HEYETİNDEN ODAMIZA ZİYARET 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve aynı zamanda Diyarbakır 
Ticaret Borsası Başkanı Engin 
Yeşil,  Tobb Oda-Borsa Daire 
Başkanlığının Personeli 
Kemal Vural ve beraberindeki 
bir heyetle odamızı ziyarette 
bulundular. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mahsum Özmen, 
Yönetim Kurulu ve Meclis 
Kurulu üyeleriyle birlikte 

karşıladığı heyet üyeleriyle odamızın çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Odamız ve üyelerinin sorun ve sıkıntılarının yanı sıra bölgenin 
sorunlarının da aktarıldığı ziyarette aktarılan sorunların çözümü noktasında neler 
yapılacağı üzerine istişarelerde bulunuldu. 31.7.2019  


