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NUSAYBİN KAYMAKAMIMIZLA ESNAF 
ZİYARETİ

Nusaybin kaymakamı olarak yeni göreve 
başlayan Sn.Haluk ÇAKMAK Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız 

Sn.  Mahsum ÖZMEN Nusaybin Ticaret Borsası 
Sn.Necdet AKTAŞ ve bazı yönetim kurulu 
üyelerimizle esnafı ziyaret ederek sorunlarını 
dinledi.

NUSAYBİN KAYMAKAMI’NIN 
ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Kaymakamı olarak atanan 
Sn.Haluk ÇAKMAK Oda Başkanımız 
Sn.Mahsum ÖZMEN›i makamında ziyaret 

ettiler.30.03.2015

NUSAYBİN’DE RESİM SERGİSİ AÇILDI

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi resim kursu 
öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi 
büyük beğeni aldı.

Halk Eğitim Merkezi binasında yapılan serginin açılışı Gar-

nizon Komutanı P.Bnb. İhsan Beton, Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet Zeki Can ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Meh-

met Şafak Kavak Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Mahsum Özmen tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Garnizon Komutanı P. Bnb. Beton, Nusay-

binli gençlerin kültür, sanat ve diğer etkinliklerde isimleri-

nin Türkiye ve dünyada duyulması temennisinde bulundu. 

Açılıştan sonra Halk Eğitim Öğretmeni Ahmet Bilge ve kur-

siyerlerin yaptığı 30 resim tanıtıldı. Serginin Cuma gününe 

kadar açık kalacağı belirtildi 26.03.2015

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ 
ODASI VE İŞKUR ARASINDA HİZMET 
NOKTASI PROTOKOLÜ İMZALANDI

Nusaybin Ticaret ve sanayi Odası ve 
Mardin Çalışma Ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü(İŞKUR)Hizmet Noktası 

Protokolu Odamız hizmet binasında 
Nusaybin Ticaret Borsası Sn.Necdet 
AKTAŞ’ın katılımıyla  İŞKUR Şube Müdürü 
Sn.Fatma Pınar ERTÜRK ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn.Mahsum ÖZMEN tarafından 
imzalandı.25.03.2015

MARDİN TOPLUMSAL DAYANIŞMA 
FEDERASYONU BAŞKANI ODAMIZI 
ZİYARET ETTi

Mardin Toplumsal Dayanışma 
Fedarasyonu Başkanı Sn. Mehmet Şerif 
ÖTER Federasyonun açılışı için Oda 

başkanımız  Sn.Mahsum Özmen’i makamında 
ziyaret edip davet ettiklerini ilettiler.25.03.2015

NUSAYBİN HALK EĞİTİM MERKEZİ 
USTA ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİCİLERİ 
ARASINDA YEMEK YARIŞMASI 
DÜZENLENDİ

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi usta 
öğreticileri ve öğrencileri arasında yemek 
yarışması düzenlendi. Halk Eğitim 

Merkezinde düzenlenen yarışmaya Mardin Vali 
Yardımcısı Tolga Kamil Ersöz, Kaymakam Haluk 
Çakmak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü,Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Kamu 
Kurum ve Kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri 
ve Kursiyerler katıldı.

Yarışma öncesi açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merke-
zi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, Usta öğreticiler ve kursiyer-
ler arasında üretkenliği, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak 
amacıyla mahalli yemek yarışması düzenlediklerini söyledi. 
Konuşmalardan sonra STK ve Kamu Kurum Müdür-

lerinden oluşan 5 kişilik jüri heyeti, 17 mahalli yeme-
ği oyladı. Yarışmada, Kaburga dolmasıyla Nurşen Dola-
şır birinci, Yılan bıçağı yemeğiyle Esra Çelik ikinci, İşkembe 
yemeğiyle Maya İnci üçüncü, İçli Köfte yemeğiyle Sakine Bağ-
cı dördüncü ve Dolma yemeğiyle Emire Yılmaz beşinci oldu. 
Yarışmada dereceye girenlere Kaymakam Haluk Çakmak tarafın-
dan çeşitli hediyeler verilirken Kaymakam Çakmak, yarışmanın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımlarından dolayı ya-
rışmacılara teşekkür etti.25.03.2015

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 5 YILDIZLI HİZMET 
VERMEK İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

TOBB’ye bağlı Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası, 5 yıldızlı hizmet için yoğun bir 
şekilde çalışmalarına devam ediyor. 

Akreditasyon sürecini tamamlamak için denetim 
öncesi ADN Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 
C. DR. Muzaffer Kıraç ve Bölge Müdürü Zafer 
Özoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu, 
Meclis kurulu ve tüm personellerine seminer verdi. 

Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında verilen seminerde 3 
yıldır sürek akreditasyon sürecinde gelinen nokta ve akreditas-
yonun tamamlanması için yapılacaklar hakkında bilgi verildi. 
Akreditasyon süreci hakkında bilgi veren Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mahsum ÖZMEN, Dış paydaşlarıylada daha iyi hizmet 
alması için TSO’yi profesyonel hale getirmeyi hedeflediklerini 
ifade eden ÖZMEN: “3 yıldır devam eden bir Akreditasyon süreci 
geçirdik. Denetimler öncesi yönetim kurulumuz, Meclisimiz ve 
tüm personellerimizle eğitimler alıyoruz. Temennimiz kaliteli ve 
5 yıldızlı bir hizmet sunmasıdır” dedi.19-20-MART 2015
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MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODA/BORSA 
İSTİŞARE TOPLANTISI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 08 
Nisan 2015 Tarihinde düzenlenecek olan, 
Başbakan Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’ 

nun katılacağı VIII. Ticaret ve Sanayi Şurası 
öncesinde, Kızıltepe Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde Mardin ilimizin genel sorunları 
ve  çözüm önerileri ile ilgili istişare toplantısı 
yapıldı. 

Mardin ili ve ilçeleri Oda/Borsa Müşterek   Toplantısına, Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Mehmet ŞAHİN, Mardin ili Akademik 
Danışmanı Yrd.Doç.Dr.Mehmet Behzat EKİNCİ, Mardin Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar BU-
DAK,   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Kenan 
ÖZÇELİK, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut DÜNDAR, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN, Nusaybin Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet AKTAŞ ve Mardin Organize Sa-
nayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Şükrü KARABOĞA katıldı. 

İstişare sonucunda, Mardin İli ve ilçelerinde bulunan Oda ve 
Borsalar tarafından 25 sorun tespit edildi.  

8.TİCARET VE SANAYİ ŞURASI İÇİN MARDİN İLİ VE İLÇE-
LERİ ODA VE BORSALARI TARAFINDAN ORTAYA KONAN 
25 SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

GAP sulama kanallarının gecikmesi tarımsal alanda daral-
malara yol açmaktadır.

GAP sulama kanallarının ve Mardin depolamasının bir an evvel 
bitirilerek hayata geçirilmesi gerekmektedir. Zira bunlar, Mezo-
potamya ovası için önem arz etmekte olup, tarımsal alanda ürün 
çeşitliliğini sağlayacak, tarımsal verimliliği yükseltecek ve tarımsal 
sanayi yatırımlarını artıracaktır.

Tarımda ürün çeşitlendirme sorunu mevcuttur.

Verimli olmasına rağmen Mardin arazilerinde sadece birkaç çeşit 
ürün yetiştirilmektedir. Bu sebeple katma değeri yüksek alternatif 
ürünlerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Enerji sağlıklı biçimde tedarik edilememektedir.

Mardin’de enerji tedariki hem tarımda hem sanayide sorunludur. 
Özellikle tarımsal sulamada yaşanan uzun süreli enerji kesintile-
rinin ve dalgalanmalarının önlenerek tarımsal üretimin sekteye 
uğratılmaması gerekmektedir. 

Tarımda su ve enerji kullanım sorunları vardır.

Mardin’de enerjinin maliyetli oluşu, hem tarımsal hem de sınai 
üretimi düşürücü etkilere yol açmaktadır. Özellikle çiftçilerin 
kendi imkânları ile kazmış oldukları kuyular dolayısıyla elektrik 
faturalarının yüksekliği, maliyeti artıran ana faktördür. Bu da gay-
ri meşru yollara yönelinmesine sebep olabilmektedir. Çiftçilere 
enerji desteği verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sulama konusunda 
bilinçsizlik vardır ve bu da israfa sebep olmaktadır. İlgili bilinçlen-
dirme programlarına ihtiyaç vardır.

Mardin-Kızıltepe’de ihtiyaç olduğu halde Ziraat Fakültesi 
yoktur.

Mezopotamya ovasında bulunan çiftçilerin ürün çeşitliliğine gide-
bilmesinin sağlanması ve tarımsal sanayinin çeşitlenmesi açısın-
dan yerinde araştırmaların yapılabilmesi ve tarımsal kapasitenin 
artmasına ve istihdam oluşturmasına yönelik olarak Madrin-Kı-
zıltepe’de Ziraat Fakültesi’nin kurulması beklenmektedir.

Mardin’de yatırım ortamı negatif bir görünümdedir.

Mardin’de yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Ya-
tırımcı çekme hususunda ciddi eksiklikler vardır. Özellikle son 
dönemdeki siyasî ve sosyo-kültürel gelişmeler, yatırım ortamını 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bunu tersine çevirmeye yönelik etkili 
ortak tanıtım programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsam-
da 2.OSB’nin altyapı çalışmalarının da hızlandırılması gerekmek-
tedir.

Nakliye sektörünün önündeki birtakım engeller vardır.

Yurtiçi taşımacılık yapan firmaların almak zorunda oldukları K 
türü yetki belgeleri ücretlerinin düşürülmesine ve istiap hadlerin-
de esneklik sağlanmasına ihtiyaç vardır.

Zeytinciliğin marka değeri düşük seviyededir.

Mardin’in Derik ilçesinde dünyanın en kaliteli zeytin cinslerinden 
yetişmekle beraber, üreticilere yönelik devlet destekleri yeterli ol-
madığından yeterli gelişme kaydedilememektedir. Derik zeytini 
için gerekli destekler sağlanmalı ve bu ürün marka haline getiril-
melidir.

Mardin’de havayolu ulaşım maliyeti çok yüksektir.

Mardin’de havayolu ulaşımı, Türkiye genelinin aksine, yüksek fi-
yatlıdır. Bu durum, normal turistler yanında kurumsal yolcular 
yani yatırımcılar için de olumsuz nitelik arz edebilmektedir. İlgili-
lerin bu hususta gerekli tedbirleri almasına ihtiyaç vardır.

Barış süreci alternatifi olmaması gereken bir süreçtir.

Başlatılan barış sürecinin bölgenin refahının yükseltilmesi ve eko-

nomisinin gelişmesi için olumlu sonuçlanması kaçınılmazdır. Bu 
hususta lazım gelen hassasiyet istikrarlı ve sabırlı bir şekilde gös-
terilmelidir.

Mardin’in sınır ticareti önünde birtakım engeller vardır.

Mardin için büyük önem taşıyan Irak pazarı ihmal edilmemelidir. 
Bu çerçevede, Habur sınır kapısından yapılan bazı ticari sınırlan-
dırmaların (mesela mısır ürünü için) kaldırılması gerekmektedir. 
Öte yandan, Irak’a nakliyeler sırasında Gümrük Müdürlüğü’nün 
uygulamaları bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. Mesela Anado-
lu’nun başka bir şehrinden gelen bir aracın Habur’da malzemeyi 
başka bir araca transfer ederek göndermesi engellenmektedir. Bu 
da bölgedeki uluslararası taşımacılık faaliyetlerine sekte vurmak-
tadır. Gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Ayrıca, özellikle 
ihracatçı un üreticilerinin İran vb. ülke üreticilerine nazaran reka-
betçilik seviyesini artıracak teşvik vb. iyileştirmelere gidilmelidir.

I. ve II. OSB’nin altyapı sorunları vardır.

I.OSB’nin mevcut altyapı sorunlarının giderilmesi ve özellikle 
II.OSB’nin altyapı ihalesinin bir an evvel yapılıp bu konudaki ça-
lışmaların tamamlanması ve sanayicilerimizin çalışma alanlarının 
açılması gerekmektedir.

Mardin’de dış ticareti kolaylaştırıcı altyapı eksikliği var-
dır.

Lojistik Köyü’ne ihtiyaç vardır. Böylece dış ticarette önemli kolay-
lıklar sağlanacağı gibi istihdama da belirgin katkılar beklenmek-
tedir.

Mardin Serbest Bölgesi âtıl durumdadır.

Mardin Serbest Bölgesi’nde herhangi bir yatırımcı faaliyet gös-
termemektedir. Bunun temel sebebi de burada faaliyette bulun-
manın vergi, prim vb. açılardan pek avantaj sağlamıyor olmasıdır. 
Gümrük Müdürlüğü’nün ilgili kanunlardan kaynaklanan uygula-
maları da faaliyeti zorlaştıran diğer faktörler arasındadır. Serbest 
Bölge’nin Mardin ticaretini artıracak şekilde dizayn edilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır.

Mardin’in ulaştırma altyapısında eksiklikler mevcuttur.

Mardin’in havayolu, demiryolu ve karayolları ile lojistik imkânları 
hâlihazırda mevcuttur ama eksiktir. Bunların amaca yönelik ola-
rak ve de stratejik bir bakış açısıyla ‘multi-modal’ tarzda entegras-
yonuna ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle ucuz bir taşıma 
biçimi olan demiryolu altypısında ciddi iyileştirmelere ihtiyaç var-
dır.

Mardin’de çevre yolları yoktur.

Mardin ilinde ve ilçelerinde çevre yollarının olmayışı, şehir trafik-
lerinde yoğunluğa, ciddi zaman israfına ve maddî kayıplara yol 
açmaktadır. Çevre yollarının yapılması gerekmektedir.

Mardin-Nusaybin’de ihtiyaç olduğu halde OSB yoktur.

Mardin’de merkeze bağlı 2 adet OSB bulunmaktadır. Bunlar Nu-
saybin’e yaklaşık 70 km uzaklıktadır. Nusaybin’de OSB ihtiyacı 
vardır. Nitekim büyük bir yatırımcı kitlesi kurulacak OSB için 
şimdiden İlçe Kaymakamlığı’na başvurmuş bulunmaktadır. Kay-
makamlık’tan 1,300 Dönüm arazi tahsis edildiği halde %75 do-
luluk oranı engeli dolayısıyla III.OSB kurulamamaktadır. Bu %75 
doluluk oranı şartının esnetilmesi gerekmektedir.

Mayınlı sahalar atıl vaziyettedir.

Suriye sınır boyunda Hatay’dan Şırnak’a kadar geniş bir mayınlı 
alan bulunmaktadır. Bu alanda sürekli vatandaş ve hayvanların 
girmesi ile ölümler gerçekleşmektedir. Suriye sınır boyundaki ma-
yınlar temizlenirse yaklaşık 700 bin hektar arazi organik tarıma 
kazandırılabilir. Güvenlik boyutu da önem arz etmekte olup bu 
vesileyle can kaybı da engellenmiş olacaktır.

Mardin-Nusaybin sulama kanalları deforme olmuştur.

Mardin-Nusaybin Çağ Çağ Barajı’na bağlı sulama kanalları eski-
miş ve kullanılamaz halde olup büyük su kayıplarına sebebiyet 
vermektedir. Kanalların yenilenmesine ihtiyaç vardır. Böylece 
Nusaybin ovasında yaklaşık 80 bin dönümlük arazi etkin biçimde 
sulanabilecektir.

Mardin’de sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine yö-
nelik imkânlar azdır.

Mardin’de sosyo-kültürel hayatı zenginleştiren unsurlardan spor 
kompleksleri sayıca azdır. Merkezde ve ilçelerde mevcut tesisler 
ise eski olup aynı zamanda ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Başta 
gençler olmak üzere her kesim bu tür tesislere ihtiyaç duymak-
tadır. Günün şartlarına uygun yeni spor komplekslerinin yapımı 
gerekmektedir.

Sınır ticaretinin etkinliği sorunu vardır.

Sınır ticaretinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Mar-
din-Nusaybin Sınır Kapısının açılması kaçınılmazdır. Böylece bu 
kapının da Suriye sınırındaki diğer kapılarda (Cilvegözü, Reyhanlı, 
Samandağı) olduğu gibi tampon bölgede araçtan araca mal nakle-
dilebilir hale getirilmesi gerekmektedir.
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SGK primleri büyük bir yük oluşturmaktadır.

Mardin, yeni teşvik paketinde 6.bölgeye dahil olmasına rağmen 
SGK primleri açısından birtakım olumsuzluklar barındırmakta-
dır. Bu çerçevede, SGK primleri düşürülerek işverenin yükünün 
hafifletilmesi gerekmektedir.

Mardin’de tarihi ve turistik potansiyel ortaya çıkarılama-
maktadır.

Mardin ilinde ve ilçelerinde ciddi bir tarihî/turistik potansiyel ol-
masına rağmen bundan tam manasıyla faydalanılamamaktadır. 
Zira, 10 bin yıllık maziye uymayan bir kapasite kullanımı vardır. 
Başta inanç-kültür turizmi ekseninde olmak üzere turistik ürün-
lerde/hizmetlerde çeşitlendirmeye gidilmesi ve böylece turizm se-
zonunun 4 aydan 12 aya çıkarılması gerekmektedir. Mesela turiz-
me kazandırılabilecek bazı mekanlar şöyledir: Mardin›de Kale; 
Nusaybin›de Girmeli Morevgin Süryani Ortodosk Manastırı, 
Bağdat Köprüsü ve Kalecik Köyü; Kızıltepe’de Ermeni Kilisesi, 
Dunaysır Köprüsü, Gurs Vadisi ve Höyükler; Derik’te Burç, Ra-
bat ve Derametinan Kaleleri, Savur’da Melik Ahmet Camii, Mor 
Dimet Manastırı.

Mardin-Nusaybin’deki Meslek Yüksek Okul (MYO) binası 
eskidir.

2 bölümlü Nusaybin MYO, küçük ve eski olan kütüphane binasın-
da zor şartlar altında faaliyetini sürdürmektedir. MYO’ya tahsisli 
90 dönüm arazi mevcut olmasına rağmen maddi imkansızlıklar 
dolayısıyla okul inşaatı yapılamamaktadır. Yeni bina ve kampüs 
yapımı için ödenek ayrılarak bu inşaatın yapılması gerekmektedir.

YGS sınavları Mardin’in bazı ilçelerinde yapılmamaktadır.

YGS sınavları nüfusu 5 bin olan ilçelerde ve beldelerde (Kabala, Ye-
şilli ve Ömerli) yapılmakla beraber 110 bin ve 200 bin nüfuslu Nu-
saybin’de ve Kızıltepe’de yapılmamaktadır. Her ne kadar sınavlar 
güvenlik bahanesiyle yapılmasa da öğrencilerin ve ailelerin başka 
illere ve ilçelere gitmek zorunda kalmaları, hem zaman açısından 
hem de ekonomik yönden ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. 
Ayrıca, gerekli tedbirler de alınarak güvenlik bahanesi ortadan 
kaldırılmalıdır.23.03.2015

İLÇEMİZİN 5 TEMEL SORUN VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Artuklu Üniversitesinden  Mardin İli ve 
İlçe Oda/Borsa Akademik danışman  Dr.
Mehmet Behzat EKİNCİ odamızı ziyaret 

ederek ilçemizin 5 temel sorun ve çözüm önerisi 
için fikir alışverişinde bulunulduk.17.03.2015

GTİ AŞ 2014 YILI OLAĞAN GENEL 
KURULU TOPLANTISINA YÖNETİM 
KURULU BAŞKANIMIZ MAHSUM 
ÖZMEN KATILDI

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ 
2014 Yılı Olağan Genel Kurulu TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 

katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul’da yap-

tığı konuşmada GTİ’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar-

da emeği geçenlere teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde Edir-

ne’de Kapıkule TIR Parkı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini 

ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Maalesef Edirne TIR kuyrukları 

ile gündeme geliyordu. Biz yaklaşık 6 yıl önce bu araziye TIR 

Parkı yapmak istedik ama maalesef bürokrasiyi aşamadık. 

Nihayet uzun uğraşların sonunda izni aldık temeli attık. 

İnşallah 3 ay içerisinde de bitecek ve hizmete girecek ve ora-

daki bu kötü görüntüden kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

Edirne’deki Selimiye Cami’nin bakımı ve takibi için kurulan 

Selimiye Vakfı’ndan da söz eden Hisarcıklıoğlu, “Selimiye 

Cami bir ata mirasıdır. Kurduğumuz Selimiye Vakfı bu an-

lamda çok önemli işler yapacak. İnşallah sizlerin de burada 

çok önemli katkıları olacak” dedi.

Hisarcıklıoğlu gümrük kapılarının modernizasyonunun 
Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyaya örnek 
gösterildiğini belirterek, “BM’nin rol model gösterdiği 

Türkiye’den tek proje. Bütün dünya devletlerine diyor 
ki BM, kapılarını modernize edeceksen Türkiye gibi yap” 
ifadesini kullandı.

GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız da konuşma-

sında organizasyonu tamamlanmış olan Habur, Cilvegözü, 

Kapıkule, Hamzabeyli, Sarp ve Nusaybin gibi yerlerin işlet-

mesine devam ettiklerini hatırlatarak, uygulama sözleşme-

si tamamlanmış olan Esendere, Çıldır-Aktaş, Dilucu ve Hal-

kalı Gümrük İdarelerinin inşaat çalışmalarının tüm hızıyla 

devam ettiğini belirtti.12.03.2015

DÜNYA BANKASI DİREKTÖRÜ 
SN.MARTİN RAİSER İLE ARTUKLU 
ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN 
TOPLANTI

Mardin Ticaret ve Sanayi ve Artuklu 
üniversitesi iş birliği ile Dünya 
Bankası Ülke Direktörü Sn.  Martin 

Raiser’in ve Mardin Valisi Sn.  Ömer Faruk 
KOÇAK’ın  katılımıyla Türkiyenin deneyimleri 
Entegrasyonu, Kapsama ve Kurumlar Ülke 
Ekonomi Raporu Yüksek Gelir Statüsüne Geçişte 
Dış Ticaretin Rolü gibi konuların görüşüldüğü 
toplantıya odamız  Genel Sekreteri Abdulkadir 
Güneş katılmıştır.11.03.2015

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 
ODA/BORSA BAŞKANLARININ TOBB 
HİZMET BİNASINDA BAŞBAKAN 
YARDIMCISI YALÇIN AKDOĞAN’LA 
GÖRÜŞTÜLER

NUSAYBİN TSO/TB BAŞKANLARI 
MAHSUM ÖZMEN VE NEJDET 
AKTAŞ’TAN BAŞBAKAN 
DAVUTOĞLU’NA RAPOR
SAYIN :PROF,DR.AHMET DAVUTOĞLU                              

T.C. BAŞBAKANI

Sayın Başbakanımız Mardin İli tüm dinlerin, Irkların ve 

değişik etnik kökenlerin birlikte kardeşçe yaşadığı tarihi ve 

kutsal mekanlarıyla Mezopotamya’nın en önemli şehirle-

rinden biridir. Sayın Başbakanımız bu güzelim tarihi Mar-

din’imizde maalesef son zamanlarda İşsizlik hadsafhaya 

çıkmış durumdadır. Türkiye genelinde işsizlik oranı %11 

iken Mardin’imizde bu rakam %21 olup her 100 kişiden 

21’işsiz durumdadır. Biz Mardin’in sivil toplum kuruluşları, 

İşadamları, ve Ekonomistlerle yaptığımız araştırmala-

ra göre İl ve İlçelerdeki işsizlik çökmüş olan ekonominin 

en önemli faktörünün 2011 yılından bu yana kapalı olan 

NUSAYBİN SINIR KAPISI olduğuna kanaat getirdik. Sayın 

Başbakanımız Suriye’ye açılan mevcut NUSAYBİN SINIR 

KAPISINDAN günlük 1.000,1.500 insan geçişi ve aylık 300 
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Milyon Dolarla İhracat ve Sınır Ticaretiyle Mardin ekono-

misini ayakta tutuyordu.Ancak 2011 yılından bu yana Eski 

Sınır Kapısı kapalı durumda olup Suriye Rejimi’nin yetki-

sinde olduğunu biliyoruz.Ama bir diğer tarafta Suriye, Irak 

ve Ürdün’e büyük ihracatlar ve ticaret hacmini yükseltmek 

için 2011 yılında TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

) tarafından Nusaybin’in doğusundan Suriye’nin Kamışlı il-

çesine açılan modern ve Türkiye’de ilk

Kardeş kapı modeli olması beklenirken yeni bir kapıyı 2011 

yılının parasıyla 31 Milyon TL ile inşa edip bitirmiş ve bu 

kapı şu anda atıl beklemektedir. Oysa bu yeni NUSAYBİN 

SINIR KAPISI Habur’un yükünü hafifletecek ve Suriye üze-

rinden Irak’a 80.KM yolu kısaltmış olacaktır.

Buradaki hedef transit kardeş kapı olduğunda bölgenin 

beklentisi 24 Saat açık günlük 3.000 insanın günübirlik 

Gidiş ve Gelişi ve en önemlisi Irak ve Ürdün’e bu kapıdan 

Bölgedeki İşadamlarımızın Milyarlarca doların Makarna, 

Salça, Yağ ve buna benzer bir çok Gıda,İnşaat ve muhtelif 

ürünlerden oluşan büyük bir ihracatı bu NUSAYBİN SINIR 

KAPISINDAN gerçekleştireceklerdi.Ama maalesef Suriye’ye 

açılan bütün sınır kapıları açıkken MARDİN’İN can damarı 

olan NUSAYBİN SINIR KAPISI kapalıdır.

Sayın Başbakanımız Mardin ziyaretiniz bizi sevindirmiştir.

Bizce Mardin’deki İşsizlik ekonomi ve huzurun teminatı bü-

tün sınır kapılarının açık olduğu gibi yeni NUSAYBİN SINIR 

KAPISININ açılması ile sağlanacaktır. Bu bütün Mardin’nin 

talep ve isteğidir.11.03.2015

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NUN 
MARDİN ZİYARETİ

Sn. Başbakanımız Ahmet DAVUTOĞLU             
8 Mart 2015 tarihinde Güneydoğu 
anadolu projesi GAP EYLEM PLANI için 

Mardin Artuklu üniversitesinde Mardin sivil 
toplum kuruluşları işadamlari ve halkla yapılan 
toplantısına;

Nusaybin ticaret ve sanayi odası Başkanımız Mahsum Öz-

men, Meclis başkanımız Müfit Adnan Yumuşak ve Genel 

sekreter Abdulkadir Güneş katılmışlardır 11.03.2015

NUSAYBİN 2.Cİ HUDUT TABUR 
KOMUTANININ ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin 2.nci hudut tabur komutanı 
Sn.İhsan beton oda başkanımız 
Sn.Mahsum özmen›i makamında ziyaret 

ettiler 09.03.2015

2.TARIM GIDA HAYVANCILIK FUARI

16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında 
açılacak olan 2.Tarım Gıda Hayvancılık 
fuarına tüm üyelerimiz davetlidir. Butür 

faaliyetlerin bölgemize katkı sağlıyacağını ümit 
ediyoruz.05.03.2015
 

TRT KURDİ DİYARBAKIR BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN ODAMIZA 
ZİYARETİ

TRT Kurdi Diyarbakır bölge müdürlüğünden 
oda başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i 
makamından ziyaret ederek 04.03.2015 

tarihinde saat 13.30’da canlı yayına çıkacağından 
dolayı fikir alışverişinde bulundular.Başkan 
Özmen Hükümetin başlatmış olduğu barış 
sürecini desleklediğini ve biz stk olarakta 
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
belirtti.04.03.2015

NUSAYBİN’DE STK’LARDAN MYO 
MÜDÜRÜ DEMİR’E ZİYARET

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı 
Nusaybin Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne atanan Tarık Demir 

görevine başladı.Mardin Artuklu Üniversitesi’ne 
bağlı Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 
atanan Tarık Demir görevine başladı. 

Demir’e nezaket ziyaretinde bulunarak görevin-
de başarılar dileyen Nusaybin’deki STK temsil-
cileri, ilçeye Meslek Yüksekokulu binasının bi-
ran önce kurulması fikir alışverişinde bulundu. 
2 yıldır Nusaybin Meslek Yüksekokulunun Müter-
cimlik ve Dış Ticaret bölümleriyle faaliyet gösterdi-
ğini hatırlatan MYO müdürü Demir, iki bölümden 
mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin ve Dünyanın 
her yerinde rahatlıkla görev yapabileceğini söyledi. 
Nusaybin’e bina yapılması için STK’lardan bü-
yük destek beklediklerini ifade eden Demir, ken-
dilerine her türlü destekte bulunan MAÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya da teşekkür etti. 
Nusaybin Ticaret  ve Sanayi Odası  Başkanı  Mah-
sum ÖZMEN ve Meclis Başkanı Müfit Adnan 
YUMUŞAK’ın katılımıyla  STK’lar      MYO’nun ku-
rulması için Nusaybin’deki tüm STK’ların çaba gös-
terdiğini ifade ederek, MYO’nun kurulmasından 
memnuniyet duyduklarını ancak yetersiz olduğunu 
söyledi. MYO binasının yapılması için önümüzdeki 
günlerde yeni çalışmalar yapacaklarını ve bina teme-
linin biran önce atılmasını arzuladıklarını söyledi. 
Ziyaretin sonunda STK temsilcileri MYO Müdürü De-
mir’e görevinde başarılar diledi.03.03.2015
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