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YILLAR SONRA NUSAYBİN KAYMAKAMIMIZ SN. EMRULLAH TEMİZKAN 
BAŞKANLIĞINDA, NUSAYBİN EL BİRLİĞİ PLATFORMU KALKINMA TOPLANTISI 
YAPILDI 

 

Yıllar Sonra Nusaybin Kaymakamımız Sn. Emrullah TEMİZKAN Başkanlığında, 
Nusaybin El Birliği Platformu Kalkınma Toplantısı YapıldıNusaybin Kaymakamı 
Emrullah Temizkan başkanlığında, 'Nusaybin El Birliği Platformu Kalkınma 
Toplantısı' yapıldı. Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya 
Kaymakam Emrullah Temizkan, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Fatih Doğan, İlçe 
Emniyet Müdürü Ragıp Durmaz, Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri ile İlçede 
faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcileri katıldı.Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Kaymakam Temizkan, Kamu Kurum temsilcileri, STK temsilcileri, 
iş dünyası temsilcileri ve farklı paydaşların ilçemize dair fikirleri fiiliyata dökmenin 
tek yolunun ortak bir zeminde buluşmak olduğunu bildirdi.Farklı fikirleri zenginlik 
olarak kabul ettiklerini kaydeden Temizkan, "Herkes fikrini ortaya koyacak bunun 
sonunda ilçemiz için ortak bir metin çıkacak. Toplantımızın temel sebebi budur. Her 
toplantıda bir tema bir konu belirleniyor. Bu sefer ki toplantımızın teması Tekstil 
Kent projesidir. Bir sonraki toplantımızın teması ise Turizm olacak" dedi.İlçe için hem 
kamu hem de STK temsilcilerinin geçmişte farklı farklı girişimleri olduğunu ve bunun 
için girişimde bulunan herkese teşekkür ettiğini belirten Temizkan, "Nusaybin'in bir 
potansiyeli var, bunu bir potansiyelden sahaya nasıl aktaracağız, bunun için çaba 
göstermeliyiz. Burada hepimiz ortak hareket edeceğiz. Toplantıdaki üst tema Tekstil 
Kenttir ancak ilçeye dair her türlü sorunu, problemi konuşacağız. Kısa, orta ve uzun 
vadeli hedeflerimizi taslağa dönüştürmeliyiz" şeklinde 
konuştu.Kaymakam Temizkan'ın açılış konuşmasından sonra toplantıya katılan Kamu 
Kurum ve Kuruluş Yöneticileri ile STK Temsilcileri görüş ve fikirlerini dile getirdi. 

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen de, "Tek bir 
amacımız var, o da Nusaybin. 15 yıldan beri Organize ve Sanayi bölgesi, 10 yıldır 
Tekstil Kent için mücadele ediyoruz. İlçemizde otogar ihtiyacı vardır. Oto galericiler 
sitesi yapılması gerekir. Diş Ünitesi ihtiyacımız yıllardır çözülmedi. Nusaybin için ne 
yapılması gerekiyorsa gövdemizi taşın altına koymaya hazırız." şeklinde 
konuştu.01.10.2020 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN TOBB DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU BÖLGESİ ODA-BORSA BAŞKANLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINA 
KATILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu video 
konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına 
katılarak, Oda/Borsa Başkanları ile istişarelerde bulundu.Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsum Özmen toplantıya katılım sağladı.                          Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada salgın sürecinde oda ve borsa başkanlarının bölge iş 
dünyasının sesi olduğunu ve dertlerini aktardığını anlattı. Yapılan istişareler 
sonrasında Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a sunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata 
geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. 
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik 
sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” dedi.Takip ettikleri konulara vurgu 
yapan TOBB Başkanı şunları söyledi: “Vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı 
getirilmeli, Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden veya 
tahville) ödenmeli. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 sonuna kadar devam 
etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 
2021’e ertelenmeli. COVID-19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta 
Acenteleri Yönetmeliğinde acenteler aleyhine olan maddeler değiştirilmeli. Piyasada 
kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar var, bunlara son verilmeli. Tarımsal 
üretimde kullanılan girdilerinin yüksek fiyatlarına önlem getirilmeli.”01.10.2020 

 

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ 

 



 

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 
2020 

e- BÜLTEN – SAYI:10/2020 

 

 

01-2 Ekim 2020 Tarihinde  Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) ile Ticaret 
Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlenmiş olduğu zoom üzerinden online dış ticaret 
bilgilendirme semineri eğitimine Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum ÖZMEN, 
Başkan Yardımcısı Mehmet DÜNDAR ile birlikte oda personelleri ve üyeleriyle birlikte 
katılım sağladı.01-02-10-2020 

NUSAYBİNDE KARMA ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ (OSB ) KURULMASI İLİMİZ İÇİN 
BİR FIRSATTIR. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Varank, TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsa’nın Başkanları ile sanal 
ortamda biraraya gelerek teşvikler ve gündemdeki konulara ilişkin istişarede 
bulundular.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, son 
dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini 
belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması 
gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank 
Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı." 
dedi.Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantının açılışında, 
Varank'ın sanayiye verdiği büyük önem ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'yi bir üst 
lige çıkartma vizyonunun, bu kritik dönemde kendilerinin de çalışma şevkini 
artırdığını ve geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.Türkiye'nin prestij 
projesi haline gelen ve 2022 yılında ilk arabayı üretim bandından çıkarması planlanan 
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda da Varank ile birlikte çalıştıklarını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, ülkenin pek çok sıkıntıyla karşılaştığını ancak bu projenin 
temel atma noktasına gelmesinde Varank'ın verdiği desteğin çok önemli ve değerli 
olduğunu ifade etti.-İlçe bazı teşvik sistemiHisarcıklıoğlu, Bakan Varank ile Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinin de hizmet kapasitesinin 
arttığına dikkati çekti, bu sayede birlikte pek çok çalışmanın hayata geçmesini 
sağladıklarını bildirdi.Yine son dönemde, yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir 
atılımın hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:"Biliyorsunuz 
yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk 
ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe 
imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı. Elbette yeni olan her sistemde olduğu 
gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir ama önemli olan bu iradenin 
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gösterilmesi ve bu adımın atılmasıydı. Şimdi bugün tüm bunları, sanayimizi 
ilgilendiren her konuyu, Bakanımız ve ekibiyle istişare edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel sektör dostu bir 
çalışma tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel sektörün yanında olduklarını 
gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum."-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
VarankSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yıl sonuna kadar Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına 
çıkacaklarını bildirdi.Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden videokonferans yöntemiyle 
katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, özel sektör öncülüğünde 
büyümenin önemine işaret ederek, Kovid-19 ile mücadele döneminde iş dünyasıyla 
istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.Varank, yatırım teşviklerinde 
ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin 
şu bilgileri verdi:"Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin 
sosyo ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, 
ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. Daha az gelişmiş 263 
ilçemiz, bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya hak kazandı. Yeni sistemle 
birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge 
desteklerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin OSB'lerinde yapılıyorsa, 
doğrudan 2 alt bölge teşviğinden yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere 
daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve ekonomik hayat 
canlanacak."Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Özmen Bakan 
Varank'a sorularını iletti.YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM ÖZMEN 
NUSAYBİNDE KARMA ORGANİZE SANAYI BÖLGESİ (OSB ) KURULMASI  İLİMİZ İÇİN 
BİR FIRSATTIR.Bilindiği gibi Mardin kalkınmada en öncelikli il konumunda olmakla 
birlikte cazibe merkezleri programına dahil edilmiştir.6.Bölge teşvikleri ile cazibe 
merkezine dönüşmüş yatırımcının adeta başını döndürmüştür. Bunula birlikte 
OSB’lerde yatırım yapma talebi hızla artmıştır. Nusaybin ilçemizin nüfusu 101 binin 
üzerindedir. Nusaybin’de her geçen  gün Yatırımcı taleplerinin artması ,ilçenin genç 
nüfusa sahip olması, ,sınır kenti olması, İpekyol üzerinde olması, girişimci bir kent 
olması  yatırımcıların iştahını kabartmaktadır. Fırsatı kazanca döndürme mantığı 
Nusaybin de açılacak karma  OSB ile  terör duracak, göç duracak, gençlere istihdam 
yaratılacak . İhracat artacak ,Böylelikle başta ilçe ekonomimiz olmak üzere bölge ülke 
ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca sanayide kaçak yapılaşmanın önüne 
geçilecek, tarım alanlarımız korunacak ve modern ticaret imkanları ve E -ticaret 
fırsatlarını yaratacaktır.Geçen hafta Sanayi bakanlığımıza gönderilen Nusaybin Karma 
OSB’nin bir an önce olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.Not: Yatırımcı talep formları 
alınmış. Bu formlarda yerel ulusal ve yurtdışı Yatırımcı profili ilimiz algısı için çok 
önemlidir.Sanayi il müdürlüğüne atanan Yılmaz Altındağ  Başta Midyat karma OSB, 
Nusaybin karma OSB ,küçük kırsal ilçelerimizde KSS şeyin kurulmasını teşvik eden, 
Mardin’de ihtisas OSB için raporlar hazırlayan Bilgi ve birikimi ile bölgemize daha 
faydalı yerde değerlendirilmesi bizim için büyük şanstır. Devlet desteklerini ve 
yatırım fırsatlarını   anlatan insiyatif kullanan , İletişim güçlü olan,Bölgeyi risklerini ve 
fırsatlarını bilen proje bürokratı bölgenin  kalkınmasında ciddi bir katkı 
sağlar.(Örneğin GAP İdaresi gibi .05.10.2020 
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TÜRKİYE-IRAK SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (TISİAD) YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİNDEN ODAMIZA ZİYARET 

 

TÜRKİYE-IRAK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf 
KILIÇ , Başkan Yardımcısı Reber HAŞİMOĞLU ,Ahmet AKKURT , Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Salih ÇELİK ve Şakir Orhan ALTINÖZ odamızı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mahsum ÖZMEN , Başkan Yardımcısı Mehmet DÜNDAR ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Muzaffer AKTOĞ’u ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum 
ÖZMEN kendilerini ziyaret eden TÜRKİYE-IRAK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
başkanı ve üyelerine teşekkür belgesi takdim etti. 08.10.2020 

DİCLE KALKINMA AJANSINDAN ODAMIZA ZİYARET 

 

Dika Genel Sekreteri Ahmet ALAN’lı odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN 
ve Başkan Yardımcısı Mehmet DÜNDAR’ı makamında ziyaret etti. .21.10.2020 

ÜYEMİZDEN ODAMIZ YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZA ZİYARET 

Üyemiz Serçehan Trans Uluslar arası 
Taşımacılık Limited Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Muhsin ALP 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum ÖZMEN’i makamında ziyaret 
etti. Ziyaretin ardından Yönetim Kurulu 
Başkanımız Özmen  taşıma sektöründe 

yaptığı başarılar konusunda üyemize teşekkür belgesi takdim ederek teşekkürlerini 
iletti.30.10.2020 


