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BAYPET SAHİBİNİN ODAMIZA ZİYARETİ

Baypet Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AÇAR odamızı ziyaret ettiler.04.01.2017

AKBAL TEKSTİL YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ODAMIZA ZİYARETİ

Akbal Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Şükrü Akbal Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum 
Özmen’i makamında ziyaret ettiler.12.01.2017

MEHMET SALİH BİLGİCİ’NİN ODAMIZA ZİYARETİ

Bilgici Siğorta acenteliği sahibi Sn.Mehmet Salih Bilgici Odamızı ziyaret ettiler.12.01.2017

2017 OCAK AYI TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum özmen başkanlığında personellerle toplanarak 2016 yılının 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.20.01.2017



3 4

2017 OCAK-ŞUBAT-MART AYI BÜLTENİ 2017 OCAK-ŞUBAT-MART AYI BÜLTENİ

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
www.nusaybintso.org.tr info@nusaybintso.org.tr

İŞ DÜNYASINA İŞKUR DESTEKLİ İSTİHDAM ÇAĞRISI TOPLANTISI

TOBB hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen 
katılım sağladılar. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu İŞKUR Hizmet Noktası Protokol 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, devletin istihdam konusunda çok önemli destekleri yürürlüğe 

soktuğunu vurgulayarak, bütün şirketleri bu fırsattan yararlanmaya çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, Odalarda ve borsalarda kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası 
Protokolü Ankara’da imzalandı. İmza törenine, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve 81 ilin 
İŞKUR il müdürleri katıldı.16.01.2017
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TOBB HEYETİ KATARDA

Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen Katardaki toplantıya katıldı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022’ye kadar Katar’da 140 milyar dolarlık 
yatırım yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, “Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız 

da bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok 
açık burada.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Katar Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  

Körfez ve Arap bölgesinin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, iş adamlarının 
bu bölgede yatırım yapılmasını istediklerini söyledi. 

Katar’da düzenlenen 2. KOBİ’ler Konferansı’na 2 ülkeden yaklaşık 400 iş adamının katıldığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasir Al Sani tarafından kabul edildiği sırada kendisine 
“Türkiye’ye yeni bir proje müjdesi vereceğiz.” ifadesini kullandığını aktardı.  

Hisarcıklıoğlu, söz konusu yeni projeye ilişkin “Projeyi Başbakan açıklayacak.” şeklinde konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkinin dünyada başka bir örneği 
bulunmadığını dile getirerek, iki ülkenin sadece ortak çıkarlar doğrultusunda değil, dış politika dahil 
her konuda sanki tek devlet gibi hareket ettiğini ifade etti.  

Katar’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye’ye büyük destek verdiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Özellikle FETÖ ile ilintili kimseyi ülkelerinde barındırmıyorlar. Özelikle darbe girişimi 
sonrasında yurt dışında Türkiye ekonomisiyle ilgili epey bir olumsuz algı ortaya çıktı. Bu algıyı bilerek 
pompalayanlar oldu.” diye konuştu.

Katarlı firmaların Türkiye’deki yatırımları hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Commercial Bank 

Qatar’ın Alternatifbank’ı, Qatar National Bank’ın, Finansbank’ı satın aldığını, Katar Silahlı Kuvvetler 
Endüstri Komitesi’nin BMC’nin yüzde 49 hissesine ortak olduğunu, Mayhoola Investment’ın Boyner 
Grubu’nun yüzde 31 hissesini, Bein Media Grup’un Digiturk’ü satın aldığını, Al Sraiya Holding’in 
Mado’nun yüzde 49, Qatar Holding’in Banvit’in yüzde 40 hissesine ortak olduğunu, ayrıca Qatari 
Diar’ın İstanbul’da Sea Pearl Ataköy isimli gayrimenkul yatırımını yaptığını söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Son dönemde 
Katar devleti büyük inşaat projelerinde Türk müteahhitlerine avantajlar sağlıyor. Türkiye- Katar 
önümüzdeki süreçte daha büyük işleri birlikte yapacağız. Üç aşamalı planımız var, birincisi Türkiye-
Katar arasındaki ticareti artırmak. Firmalarımızı ticari partner yapmak. İkincisi Katarlı dostlarımızın 
ülkemizdeki daha fazla şirkete ortak olmasını sağlamak. Üçüncüsü Katar’ın 2030 ekonomik dönüşüm 
programı var. İmalat sanayi ve turizmde güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu konuda tecrübemizi 
aktarmak istiyoruz. Katar sermayesinin desteğiyle Katar’da sanayi tesislerine yatırım yapmak 
istiyoruz. Bütün bunlarla beraber müteahhitlik projelerine de devam etmek istiyoruz. 2022 Dünya 
Kupası maçları Katar’da oynanacak. Bu bizim için de çok önemli. FİFA Dünya Kupası ilk defa Müslüman 
bir ülkede olacak.”

Hisarcıklıoğlu, Türk inşaat sektörüne Katar’da yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, “2022’ye 
kadar Katar 140 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Daha fazla pay almak istiyoruz. Firmalarımız da 
bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye’deki bütün firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, önümüz çok açık 
burada. Katar-Türkiye iş birliği, dünyaya rol model olabilecek bir iş birliği.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “KOBİ’ler üzerine eğilmekle başladı Katar. Türkiye’de de sanayileşmenin başlangıcını 
KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bugünün KOBİ’leri yarının sanayi devleri haline geliyor. Bizde tecrübe, burada 
para var. Artı 2030 planını koymuş Katar. Sadece Körfez ülkeleri diye bakmamak lazım Katar’a, 
tüm Afrika kıtası dahil olmak üzere bütün coğrafyaya hizmet verilebilir. Coğrafya müthiş imkanlar 
sunuyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca Katar’da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük 
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potansiyel bulunduğuna işaret etti.

- “Türk şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 milyar dolar”

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Al Thani ise Başbakan Al Sani’nin Katar’daki ilk Türk hastanesinin 
ardından ikinci bir Türk hastanesinin yapılmasını istediğini aktardı. 

Son yıllarda Türkiye-Katar ticaret hacminin artış gösterdiğini ifade eden Al Thani, ekonomik, siyasi 
ve güvenlik alanında Türkiye ile Katar arasında sıkı bir işbirliğinin söz konusu olduğuna dikkati 
çekti. Katar’ın 2030 hedefi kapsamında petrol ürünlerine yönelik üretim ve sanayiye yönelmek ve 
ilerlemek istediklerini belirten Al Thani, bu çerçevede küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesini 
istediklerini, bu konuda başarılı bir örnek olan Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. 
Al Thani, ayrıca Körfez ülkeleri arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata 
geçirilmesi için Katar’ın gereken desteği vereceğini bildirdi. 

Türk şirketlerinin ülkesinde önemli projelere başarılı imzalar attığını belirten Al Thani, Türk şirketlere 
öncelik verdiklerini söyledi. Al Thani, “Türk şirketlerinin tamamı başarılı, örnekleri de var. TEKFEN 
kuzey otoyolunu başarılı şekilde tamamladı. Aynı şirketin yapacağı yeni deniz yolunun maliyeti 7 
milyar dolar.” diye konuştu. 

Katar’ın belirlediği 140 milyar dolarlık tutarın içerisinde bu 7 milyar dolarlık yol projesinin de yer 
aldığını ifade eden Al Thani, gıda ürünleri ve restoranlar konularında da KOBİ’lerin çalışma yaptığını, 
Katar’da her iki üç ayda bir Türk lokantası açıldığını kaydetti.  

Al Thani, “Projelerden bir kısmı zaten Türk şirketlere verildi. Diğer kısımdan da inşallah büyük 
bir pay verilecektir. Adını açıklamadığımız proje de bu çerçevede gerçekleştirilecek.” ifadelerini 
kullandı.17.01.2017

 

YILDIRIM İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ’NÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Yıldırım İlköğretim Okulu Müdürü Sn. Hamdullah Yıldırım Odamızı ziyaret ederek eğitim konusunda 
sohbet ettik.12.01.2017

TOBB HİZMET BİNASINDA AKREDİTASYON KLAVUZU REVİZYON VE 
STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite 
Odaların ve Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için Akreditasyon Kılavuzu 
Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimi’ni 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirdi. 
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Odamız Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş ve Akreditasyon sorumlusu İlhan Özmen katıldılar. 1.-
2.-3.-5.-7.-8.-10. ve 11. Dönemde yer alan 178 Akredite Oda/Borsanın davet edildiği eğitimin birinci 
gününde, Akreditasyon Kılavuzunda yapılan Revizyon çalışmaları başlığı altında; Akreditasyon 
Standardının 14 Temel  Kriterine ilişkin Puanlama Sistemi hakkında detayları anlatıldı.  Eğitimde 
ayrıca, Geliştirme Ziyaretleri ve Denetimler, Karar Süreçleri ve Akreditasyon Standardında yer alan 
Borsacılık Faaliyetleri Kriterine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verildi. Yeni Puanlama 
Sistemine göre Akredite Odalar ve Borsalar, Kriter katsayıları ile puan ağırlıkları, Akreditasyon 
Kurulunca onaylanan ve bağımsız denetçi kuruluşlarca kontrolleri gerçekleştirilen 103 alt Kriterden 
tek tek puanlanarak akreditasyon statüsü kazanabiliyor. 

Stratejik Planlama çalışmalarıyla sürdürülen eğitimin ikinci gününde ise; Vizyon oluşturma, Stratejik 
Amaç ve Hedef Belirleme, Strateji Geliştirme, Kaynak Analizi ve Yönetimi konularında sunumlar 
yapıldı. Akreditasyon Standardının İş Planlaması ve Yönetimi  Kriteri kapsamında Akredite Odalar 
ve Borsalar en az 4 yıllık Stratejik Planlarını hazırlamak ve bu planlara göre performans sergilemekle 
yükümlü Akreditasyon Sistemi çalışmalarına, 6-7 Şubat 2017 tarihinde TOBB’da 13. Dönem Odalar ve 
Borsaların Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri için gerçekleştirilecek olan Akreditasyon Eğitimi ile 
devam edilecek.30-31-OCAK 2017

 

AKADEMİK DANIŞMANIMIZIN ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Artuklu Üniveritesinden 5 Oda/Borsa Akademik Danışmanımız olan Dr:Mehmet Behzat 
Ekinci odamızı ziyaret ederek Nusaybin hakkında bilgi alışverişinde bulunulduk.03.02.2017

TOBB’DAN İŞ DÜNYASINA UYUŞMAZLIKLAR İÇİN ARABULUCULUK ÇAĞRISI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu arabuluculuk sistemine ilginin artış gösterdiğine dikkat 
çekerek, Ocak ayında 3 bine yakın uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü bildirdi. Hisarcıklıoğlu, 
işverenleri ve işçileri dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaya çağırırken, bu sayede çok 

daha hızlı sonuç alacaklarını ifade etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün işverenlere ve 
işçilere dava yolundan önce arabuluculuğa başvurmaları çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu yazılı 
açıklamasında kısa sürede sonuç almanın mümkün olduğu bu sisteme ulaşmayı kolaylaştırmak için 
odalarda tahkim ve arabuluculuk merkezleri açmaya devam ettiklerini bildirdi.

Arabuluculuğun gelişmiş toplumlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içerisinde en fazla 
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kullanılan sistemlerden birisi olduğunu ve Türkiye’de de yaklaşık 4 yıldır uygulandığını bildiren 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Arabuluculuğun hukuk sistemimize girdiği tarihten bu yana hızla ivme 
gösteren bir kurum olduğu herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Özellikle son yıllarda arabuluculuk 
ile çözüm sağlanan uyuşmazlık sayılarında büyük artış olmuş, şu anda ise mevcut sayı 9000’lere ulaştı. 
Nitekim sadece Ocak ayında 3000’e yakın uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlendi” dedi.

Arabuluculuk benimsendi

Arabuluculuk sisteminin alternatif bir çözüm yolu olarak vatandaşlar tarafından da benimsenmeye 
başlandığını anlatan Hisarcıklıoğlu TOBB olarak bu sisteme başından beri destek verdiklerini, vermeye 
de devam edeceklerini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Günümüzde klasik yargılamada 
yaşanan sıkıntılar herkesin malumu, hal böyle olunca artık çok daha hızlı ve ekonomik çözümler bulmak 
herkesin hakkı diye düşünüyoruz. Artık devletimiz bu hakkı vatandaşlarına tanıdı, arabuluculuk bir 
anlamda adalete erişimi kolaylaştıran bir sistem. İş dünyamızın da bu sistemden artık daha fazla 
yararlanması gerektiği kanaatindeyiz, önceliğimiz mahkeme değil arabuluculuk olmalı, arabuluculuk 
her iki tarafın da kazandığı ve haklarının korunduğu bir sistem.”06.02.2017

TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI

Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 
ve ekonomiyle ilgili bakanların katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde yapıldı. Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı kötüleşirken içeride 

safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam kesen reyting şirketleri de 
mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu. TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 
Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanımız Mahsum özmen katılım sağladılar.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerinden sonra FETÖ’nün 

“hain” darbe girişiminin de ülkeye pek çok sıkıntı yaşattığını dile getirirken,  “Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ve milletimizin basiretli duruşuyla bunların hepsini aşacak güce ve azme sahip olduğumuzu 
gösterdik.” diye konuştu.

Artık 2017’ye baktıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel 
sektörün son bir yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı yaptığını, 141 milyar dolarlık mal 
ihracatı gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar dolarlık döviz 
geliri elde edildiğini kaydetti.

- “Vergi indirimleri isabetli bir adım oldu”

Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sıkıntılar da bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle 
devam etti:

“Türkiye ekonomisinin yüzde 80’i iç tüketimden kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel ticaret 
uzun bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli hale 
geldi. Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de iç tüketim 
şart. İleride daha büyük atılımlar yapabilmek için bugün eldekini muhafaza etme zamanıdır. Şimdi iç 
piyasayı canlı tutma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerindeki vergi 
indirimleri bu açıdan isabetli bir adım olmuştur.”

Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarında yaşanan hızlı yükselmenin firmalarda ve piyasada sıkıntılara neden 
olduğunun altını çizerek, “Kredi faizlerinin makul seviyelere inmesi beklenirken Merkez Bankasının 
likiditeyi kısması ve faizleri yükseltmesi üzerimizdeki yükü de artırdı.” değerlendirmesinde bulundu.

İçeride ve dışarıda zorluklar yaşandığı bir dönemde özel sektör olarak devleti yanlarında görmek 
istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şuraya katılımının 
bürokrasinin çarklarını işletmek ve özel sektörün sürdürdüğü mücadelenin önemini göstermek 
açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomiye odaklanılması ve reform ateşinin yeniden canlandırılması gerektiğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Yapısal reformlara ve küresel rekabette bizi öne çıkaracak yeni adımlara ihtiyacımız 
var. Zira önce Brexit sonra yeni ABD Başkanıyla birlikte dünyada ticaret yatırım ve fon akışı yavaşlıyor. 
Dışarısı kötüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam 
kesen reyting şirketleri de mahcup olsun utansınlar.” diye konuştu.
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- “En az artı bir istihdam”

Son dönemde Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde yeni adımlar attığını 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli ödeyenlere yönelik vergi indiriminin 
de gündemde olduğunu ifade etti.   İş dünyasının moralini ve şevkini artıran tüm bu desteklerin 
ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağına inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu 
anlamda TOBB olarak son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında nasıl milli bir mücadeleye giriştiyse özel sektörün 
de 2017’de istihdam yarışı yapması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsilcilerine 
“Türkiye’nin geleceğine en az artı bir istihdam sağlamaları” çağrısında bulundu.

- Güven ve istikrar vurgusu

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yattığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, güven ve istikrar olmadığında nasıl krizler yaşandığının görüldüğünü söyledi.

İş dünyası olarak güven ve istikrarın kıymetini iyi bildiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’da 
gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi kabul etmeyeceğimizi gösterdik. İstikrara ve 
demokrasiye sahip çıktık. Önümüzdeki yeni dönemde de bu güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. 
Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz. Bizlere düşen görev de Türkiye’yi yeniden geleceğe bakan 
coşkulu bir ülke haline getirmektir.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullanarak saldıran odakların Türkiye ekonomisini zor duruma 
düşürmek istediklerine de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan çok açık söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, nasıl saldırırsanız saldırın asla başaramayacaksınız. 
Biz bir oldukça, el ele omuz omuza verdikçe bizi yenemeyeceksiniz. Siz her saldırdığınızda Türk 
iş dünyası olarak ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. Devletimizin yanında 

milletimizin emrinde olacağız.”

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, “Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan 
hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve 
tam kapasiteyle yolumuza devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor.” ded

Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’deki Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlı 
olması temennisini ileterek başladı.   Ekonomiyle ilgili her adımı istişareyle attıklarını ifade eden 
Erdoğan, yine böyle bir istişare için bugün bir araya geldiklerini belirtti. Değerler sistemlerinde 
istişarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle yollarına devam ettiklerini bildiren Erdoğan, iş 
adamlarının ülkeye, şehirlere, sektörlere ilişkin görüşlerinin daima kıymetli olduğunu söyledi.   
Erdoğan, Türkiye’nin son 14 yılda 3 kat büyümeside, yapılan istişarelerin büyük katkısı bulunduğunu 
vurgulayarak, bugün ve bundan sonra yapılacak iş birliğinin 2023 hedefleri doğrultusundaki yürüyüşü 
hızlandıracağının altını çizdi.

İş dünyasının, TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşların, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 
gösterdikleri sağlam duruş dolayısıyla takdiri hak ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her yerinden olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi 
hususunda daha fazla hassasiyet göstermenizi özellikle milletim adına bekliyorum. Yaşadıklarımız 
ve ortaya çıkan hakikatler bize, Türkiye’nin FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını 
tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. Bu 
bakımdan sadece kendiniz için değil ülkeniz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen 
mücadeleye destek vermeniz şarttır. Ülkemizin ve milletimizin müreffeh, huzurlu, güçlü geleceği 
için bugüne kadar yaptıklarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Artık şu gerçeği 
80 milyon vatandaşımızın tamamının gördüğüne inanıyorum, Türkiye sınırları içinde ve dışında 
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yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor.”   Buna “yeni istiklal 
mücadelesi” dediklerini aktaran Erdoğan, “Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş 
Savaşımızla mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her 
alanda yoğun saldırı altındayız.” ifadesini kullandı.

- “Ekonomik terör”

Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ilişkisini fiilen kesmeye yönelik Suriye ve Irak’ta bir terör 
koridorunun inşa edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor. Aynı terör örgütleri malum 
merkezlerden aldıkları güçle ülkemizde de eyleme yönlendiriliyor. Bölücü terör örgütünün 6-7 Ekim 
olaylarında, çukur eylemlerinde ortaya koyduğu strateji kendi aklı da değildir, kendi imkanlarının 
ürünü de değildir. Yine DEAŞ’ın ülkemizde yaptığı veya yapmaya çalıştığı eylemlerin de akılla, 
mantıkla izah edilebilecek bir tarafı yoktur. Türkiye’nin yakın tarihte gördüğü en büyük ihanet olan 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ‘çalışma arkadaşlarımızın hepsi hapiste’, bu tür serzenişte 
bulunanların niyetleri de gayet açıktır. Ülkemizin güvenliğinden öte istiklalini ve istikbalini hedef alan 
bu saldırıların tamamı da ekonomi ayağıyla birlikte yürütülmüştür.”

Buna “ekonomik terör” ve “ekonomik terörün aktörleri” dediğini belirten Erdoğan, bunların iyi 
bilinmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman Türkiye güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa hemen ekonomiyi 
durdurmayla ilgili çağrılar, döviz ve faiz manipülasyonları ve üreticileri ürkütmeye yönelik taktiklerin 
beraberinde zuhur ettiğine işaret ederek, “Sadece içeride değil aynı zamanda dışarıda zuhur ediyor. 
Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili attıkları adımın altında ne yatıyor zannediyoruz? 
Orada da yatan kesinlikle bir ekonomik terörle, bu terörü estirmek suretiyle acaba biz Türkiye’yi nasıl 
ürkütürüz, bunun gayreti içerisine girdiler.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Birileri sırf kaptanı sevmedikleri için ...” Bu kesimlerin istedikleri neticeleri alamadığını vurgulayan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“İddiayla söylüyorum, alamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu 
topluluğun iradesinin üzerinde değildir, olamayacaktır. Yeter ki biz dik duralım, sağlam duralım. Şu 
değerlendirme kuruluşu, bu derecelendirme kuruluşu, bu milletin girişimcisinin kaderini belirleyemez. 
Bu kaderi siz belirleyeceksiniz. Bu kaderin üzerinde de bir kader vardır, biz buna da inanırız. Bazı 
çevrelerin de sırf kendi siyasi çıkarları uğruna maalesef bu koroya katıldıklarını görüyoruz. Hepimizin 
aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini 
delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor.”   Milletin tüm oyunları gördüğünü ifade 
eden Erdoğan, “Onun için ben ‘Rabia’ diyorum. Ne var bu Rabia’da? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet vardır. Biz bunun etrafında bütünleştik ve böyle yürüyoruz.” diye konuştu.

-Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB üyelerine hitaben, “Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 
milyon yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade 
etti, en az bir. Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi 

büyütmek için, insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım atacağız. 
Bu yükü sadece size taşıtmayacağız.” dedi.

Şuranın özellikle 2017’nin ilk günlerinde yapılmasının ekonomi açısından çok önemli olduğunu ifade 
eden Yıldırım, ülkenin her bir köşesinden oda ve borsa temsilcilerinin gelmesiyle ekonominin nabzının 
Ankara’da attığını belirtti.

Yıldırım, Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda büyümesiyle adeta bir destan yazdığını, 2016’nın son 
aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler ve dış 
ekonomik lobilerin Türkiye ekonomisi üzerinde bir takım oyunlar oynamak için harekete geçtiklerini 
söyledi.

Değerlendirme kuruluşlarının ekonomiyi değerlendirmekten ziyade Türkiye’deki istikrar ve güveni 
sekteye uğratmak, ülkenin gelişmesini geciktirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini vurgulayan 
Yıldırım, şöyle devam etti:

“Biz ekonomimize, milletimize, iş adamlarımıza güveniyoruz ve bugüne kadar bu oyunları nasıl 
boşa çıkardıysak son zamanlarda sahnelenen bu oyunu da boşa çıkaracağız. 2017 bazılarının sürekli 
olarak karamsarlık pompaladığı bir yıl olmayacak, aksine Türk ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı 
bir yıl olacaktır Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün bir sorumluluk almak üzere bu salondasınız. 
Cumhurbaşkanımızın geçmiş yıllardan beri söylediği bir şey var. TOBB, iş camiamızın en büyük çatı 
örgütü. Dolayısıyla bünyesinde 1,5 milyon üye var. Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon 
yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az bir. 
Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi büyütmek için 
insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım atacağız. Bu yükü 
sadece size taşıtmayacağız.”

Başbakan Yıldırım, planlanan 1,5 milyon çalışan için 1 yılda 12 milyar liralık kaynağı hükümet olarak 
karşıladıklarını aktardı.
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Çalışanların iş başı eğitimini karşılayacaklarını ve eğitim süresince 500 bin çalışanın maaşını 
vereceklerine işaret eden Yıldırım, 1,5 milyona kadar olan bütün çalışanların sigorta primi ve 
vergilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca karşılanacağını bildirdi.

Yıldırım, çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığını, mesleki eğitim programı için istihdam alanı 
oluşturduklarını, bütün bunlarla en az 2 milyon vatandaşa yeni iş imkanı açılacağını belirterek, şunları 
ifade etti:

“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben) Sizin uzun zamandan beri TOBB’a yaptığınız çağrı bugün 
karşılık buldu. Bu hayırlı programı burada sizin riyasetinizde başlatmış oluyoruz. Ülkemiz için ve bu 
istihdamdan yararlanacaklar için güzel bir iş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”07.02.2017

 

NUSAYBİN TSO HİZMET BİNASINDA KOSGEB MÜLAKATI YAPILDI

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’ın ortaklaşa düzenleyeceği Girişimcilik eğitimi 
için 44 aday başvuruda bulund. Nusaybin Tso hizmet binasında KOSGEB personeli Bülent 
Adıcan, Nusaybin Tso Başkanı Mahsum Özmen ve Genel sekreter Abdulkadir Güneş tarafından 

yapılan mülakatlar sonucunda 30 kişilik liste belirlenmiş olup bu listeye girmeye hak kazanan kursiyer 
adaylarına destekler hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu başkanımız Mahsum Özmen 11-12 Şubat 
ve 18-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitim için tüm girişimcilere başarılar dileklerini 
ve bu tür eğitimlerin sürekli olacağını dile getirdi.08.02.2017
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DİCLE BÖLGESİ LİSANSLI DEPOCULUK PROJESİ TAMAMLANDI

Dicle Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Finansman Desteği kapsamında hazırlanan “TRC3 Bölgesi 
İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi” 
tamamlandı. 2016 yılında başlayıp 2017’de tamamlanan proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Programı kapsamında 
faaliyette bulunan Batman, Mardin ve Şırnak Akademik Danışmanları öncülüğünde yürütülüyordu.

Batman İli lisanslı depoculuk ön fizibilite rapor hazırlığı, Batman İi hububat lisanslı depoculuk mimari 
projesinin çizimi, TRC3 Bölgesi İlleri stratejik tarım ürünlerinde lisanslı depoculuk raporu hazırlığı 
ve IPA-II proje programına başvuru eylem planı hazırlığı gibi somut çıktıların hedeflendiği 93.391 
TL meblağlı projede şu kurumlar bir araya geldi: Batman Üniversitesi (Yürütücü), Şırnak Üniversitesi 
(Ortak), Mardin Artuklu Üniversitesi (Proje Ekip Üyeliği), İnönü Üniversitesi (Danışmanlık), Uludağ 
Üniversitesi (Danışmanlık), Batman Ticaret Borsası (Ortak), Kızıltepe Ticaret Borsası (Ortak), Şırnak 
Ticaret ve Sanayi Odası (İştirakçi), Batman Ticaret ve Sanayi Odası (İştirakçi), Cizre Ticaret ve Sanayi 
Odası (İştirakçi).

Batman Üniversitesi Öğretim Elemanları Arş. Gör. Dr. Gökhan Karhan (İktisat), Arş. Gör. Mücahit 
Çayın (İktisat), Arş. Gör. Sidar Atalay Şimşek (İktisat), Arş. Gör. Dr. Yavuz Elitok (İşletme), Arş. 
Gör. Esat Atalay (İşletme), Arş. Gör. Uyum Elitok (İşletme), Yrd. Doç. Dr. Murat Silinir (Uluslararası 
İlişkiler), Yrd. Doç. Dr. Sadullah Özel (Uluslararası İlişkiler), Arş. Gör. Dr. Emrullah Türk (Sosyoloji); 
Şırnak Üniversitesi Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Yunus Aççı (İktisat), Öğr. Gör. Ferhat Şirin 
Sökmen (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları); Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Behzat Ekinci (İktisat); İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uğur (İktisat); 
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu (Tarımsal İşletmecilik); Batman Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Vehbi Akbulut, Akreditasyon-Proje Sorumlusu İsa Akdaş ve Kızıltepe Ticaret 
Borsası Genel Sekereter Yardımcısı Metin Sert’ten oluşan ekip tarafından yürütülen proje, fizibilite 
raporunun hazırlanmasından sonra nihayete erdirildi.

Proje kapsamında şu faaliyetler icra edildi: Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt İllerinde stratejik öneme 
sahip tarım ürünlerinin mevcut durumunun, depolama şartlarının, pazarlama sorunlarının ortaya 

konulması; bu illerde yetişen önemli ürünlerin benzerleri için başka illerde kullanılan lisanslı depo 
örneklerinin yerinde incelenmesi; lisanslı depoculuk ön fizibilite raporunun ve uygulama (mimari) 
projelerinin hazırlanması; lisanslı depoculuk ön fizibilite raporunun hazırlanması; IPA-II proje 
çağrısına kadar geçen süreyi düzenleyen bir eylem planının hazırlanması.

Bilindiği üzere, genel olarak Lisanslı Hububat Depoları ile şunlar hedeflenmektedir: tarım reformunun 
başarılması ve tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılarak bilhassa özel sektör katılımının artırılması; 
sağlıklı depolama ve laboratuvar altyapısının oluşturulması; teminat ve kredi imkânı oluşturulması; 
tarım ürünlerinde vadeli piyasalara geçişte altyapı oluşturulması; lisanslı depoların ve ürün ihtisas 
borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla ürün pazarlamasında ve dağıtımında 
büyük kolaylıklar sağlanması; hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan 
fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi; sanayiciye kaliteli ve zamanında ürün tedarik 
edilmesi; standart ve kaliteli ürünün teşvik edilmesi; vadeli borsalara geçişte kurumsal altyapının 
oluşturulması; tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması; ürün senedi aracılığıyla yatırımcılar 
için alternatif bir yatırım aracı sağlanması.

Bu proje ile söz konusu hedeflere Dicle Bölgesi’nde de ulaşılması amaçlanmaktadır. Nitekim, Batman 
İlinde inşa edilmesi hedeflenen Lisanslı Deponun, bilahare tip proje şeklinde Mardin, Şırnak ve 
Siirt İllerinde de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bunun için IPA-II Bölgesel Rekabet Edebilirlik 
Operasyonel Programı’na başvurulması ve AB kaynaklarından faydalanılması hedeflenmektedir.

Bölgesel işbirliğinin önemli bir örneğini sergileyen önceki dönem Batman, Mardin ve Şırnak Akademik 
Danışmanları ve projede yer alan diğer taraflar, bölgesel kalkınmaya imkân sağlayacak projelere 
ilişkin olumlu yaklaşımlarını yineleyerek, bu çerçevede her türlü ortak harekete hazır olduklarını dile 
getirmektedirler.09.02.2017 

MARDİN İŞ-KUR “ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK” TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu arasında imzalanan protokol gereği, “Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” kapsamında Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, TOBB Mardin 

üyeleri ile bir araya geldi. Mardin Çalışma ve iş Kurumu Mardin İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen 
toplantıya İl Müdürü Mehmet Akın ile Müdür Yardımcısı Abdurrahim Yalçın,Odamızı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen katılım sağladılar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 
bağlı Mardin ili ve İlçelerin STK’ları Ticaret Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Sanayi Odası,Kızıltepe 
Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret Borsası başkanları katıldı. 
Düzenlenen toplantıda, “Alın Teriyle, Akıl Teriyle Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” sloganıyla 
başlatılan çalışmalar kapsamında, İşbaşı Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitimleri başta olmak 
üzere istihdama katkı sağlayacak projeler görüşüldü. Toplantıyı değerlendiren Mardin Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, işgücü piyasalarının en önemli aktörlerinden olan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve bağlı odaların, istihdama sundukları katkının yadsınamaz olduğunu, Odaların 
işsizlikle mücadele ve istihdam konusunda Kurumun en önemli iş ortaklarından olduğuna belirten 
Akın, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında da odaların en büyük destekçileri olacağına 
inandığını söyledi. Mehmet Akın “Alın Teriyle, Akıl Teriyle Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” 
sloganıyla başlatılan faaliyetlerin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzalanan protokolün, 
çalışma dünyasına, iş gücü piyasalarının taraflarına ve tüm milletimize hayırlı olmasını dilediğini ifade 
etti.09.02.2017
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MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mahsum özmen ve beraberindeki heyet ile Mardin çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü V. Sn.Mesut Ağrakça’yı makamında ziyaret ederek Nusaybinde zarar gören 
binalar hakkında ve zararların ne zaman ödeme yapılacağı hakkında bilgi aldılar.09.02.2017

Prof.Dr.HÜSEYİN HÜSEYİN HAŞİMİ GÜNEŞ’IN ODAMIZA ZİYARETİ

Mardin Artuklu Üniversitesinden Prof.Dr. Hüseyin Haşimi Güneş odamızı ziyaret ederek KOSGEB 
Girişimcilik eğitimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.11.02.2017

2017 YILININ İLK KOSGEB EĞİTİMİMİZ BAŞLAMIŞTIR 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’ın ortaklaşa düzenleyeceği girişimcilik eğitimimiz 
Artuklu Üniversitesinden Prof.Dr.Hüseyin Haşimi Güneş tarafından 11-12-ŞUBAT 2017 ve 
18.19 ŞUBAT 2017 tarihlerinde 30 kişilik kursiyerlerimize eğitim verilecektir.11.02.2017
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MARDİN VALİLİĞİ ZİYARETİ

Mardin İli ve İlçeleri STK’ları Yönetim Kurulu Başkanları Mardin Valisi Sn. Mustafa Yaman’ı makamında 
ziyaret ederek İl ve İlçelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulundular.08.02.2017

KOSGEB’DEN SIFIR FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ 

Pazartesi, 13 Şubat 2017 07:00  KOSGEB&#039;DEN SIFIR FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ DESTEĞİ 
Sıfır faizli KOSGEB 50 Bin TL sıfır faizli kredi başvurularında hibe şartları belli oldu. KOSGEB 
kredilerinde yapılan yeni dönem düzenlemeleri sonrasında birçok işletme 50 Bin TL Kredi 

Desteğinden yararlanabilecek.

KOSGEB 50 Bin TL sıfır faizli kredi başvurularında yeni dönem şartları belirlenmişti. KOSGEB 50 
bin TL hibe başvurusu yapabilmek için şart koşulan girişimcilik sertifikası, artık ön koşul olarak 
sunulmayacak.  işletmesini kurmayan vatandaşların da başvurabileceğini duyuran KOSGEB’in bu 

şekilde 50 bin TL hibe başvurusu konusunda şartlarını biraz daha esnetmiş oldu.

KOSGEB BAŞVURULARDA EN FAZLA 3 HAK

Oluşturulan kurullarla beraber işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin 
başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar 
gibi konuları değerlendirilecek ve olumlu ya da olumsuz sonuç girişimci adaylarına bildirilecek.

Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkı bulunuyor. Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste 
olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor ve  bir girişimci bu destek 
programından yalnızca bir kez faydalanabiliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından KOBİ’lere 
yönelik faizsiz kredi uygulamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

12 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Bakan Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip 
tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli 
bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, “İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lerimize 
verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç 
alamazsınız” ifadelerini kullandı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ’lere destek vereceklerini kaydeden Özlü,  “Bankalarla yapacağımız 
protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda 
daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan 
yaklaşık 230 bin KOBİ’mizden gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Altını çizerek 
ifade ediyorum bu KOBİ’lerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Onların önceki başvuruları 
geçerli sayılacak. Ayrıca daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru 
yapmalarına da imkan sağlayacağız Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından 
geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az 
olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında 
olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar.” dedi.

KİMLER YARARLANAMAYACAK? Özlü, 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf 
ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların bu 
programdan yararlanamayacağını da bildirdi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Kredi uygulaması başvuruları için ekranı açan Özlü, başvuruların 
başladığını ve 20 Şubat’a kadar “sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr” internet adresinden başvuruda 
bulunabileceklerini belirtti.

HANGİ BANKALARLA ANLAŞMA YAPILDI?

KOBİ’lerden başvuru öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıtlı olma şartı aramadıklarına işaret eden 
Özlü, “Desteğe hak kazanan KOBİ’lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt 
olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 
tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak 
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kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen 
işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB 
Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat 
Bankası ile protokol yaptık” açıklamalarında bulundu.

DAHA ÖNCEDEN BAŞVURANLAR NE OLACAK? 

Özlü, şartları sağlayan ve daha önceden başvuru yapanları değerlendirmeye alacaklarını ifade ederek, 
“Yaklaşık piyasaya 10,3 milyar liralık bir kredi girecek. Bu krediyi şartları sağlayanlara kullandıracağız” 
ifadelerini kullandı. Bakan Özlü, ayrıca illere kontenjan verileceğini, adil bir şekilde tüm illerdeki mikro 
işletmecilerin bu imkandan faydalanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

NUSAYBİN HALK BANKASI ŞUBE MÜDÜRÜ’NÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Halk Bankası Şube Müdürü Sn.M.Salik Azik Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum 
Özmen’i makamında ziyaret ederek teşvikler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.20.02.2017

 

2017 YILININ İLK KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞARIYLA 
TAMAMLANDI

11-12-ŞUBAT 18-19 ŞUBAT 2017 tarihinden Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’ın 
ortaklaşa düzenlediği 2017 yılının ilkini 30 kursiyer ile tamamlanmış bulunmaktayız.Nusaybin 
Tso Başkanı Mahsum Özmen Eğitim sonunda eğitimi başarıyla tamamlanan kursiyerlere başarılar 

diledi.Özmen Yeni Girişimcilerimizin alacağı belgeyi iyi değerledirmelerini  ve bu tür eğitimlerin 
devami geleceğini ve Oda olarak her türlü desteği vereceğini söyledi.21.02.2017
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NUSAYBİN HALK VE ZİRAAT BANKA ŞUBE MÜDÜRLERİNİN ODAMIZA 
ZİYARETLERİ

Nusaybin Halk Bankası Şube Müdürü Sn. M.Salih Azik,Ziraat Bankası Şube Müdürü Sn.Osman 
Kağnıcı ve Akbal Tekstil firmasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Şükrü Akbal 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ederek destekler 

hakkında bilgi alışverişinde bulunarak Şube Müdürlerimizin esnaflara ve tüccarlara kapımızın 
her zaman açık olduğunu ve yardımcı olacaklarını söyleyen şube müdürlerimize Yönetim Kurulu 
Başkanımız Özmen teşekkürlerini iletti.21.02.2017

ZEYNEL ABİDİN CAMİİ VE MOR YAKUP KİLİSESİ (MARDİN) [2014]

Mardin ilinin önemli ilçelerinden olan Nusaybin’de, Suriye sınırına yaklaşık 250 metre 
uzaklıkta konumlanan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Cami ortak bir tarihi süreci ve 
ortak bir kaderi paylaşabilmeleri ile farklı dinler, diller ve kültürlerin varlığına birer kanıt 

olarak insanlık tarihini ve kültürünü zenginleştirmektedirler.

Zeynel Abidin Cami Külliyesi; cami, minare, iki türbe (Zeynel Abidin ve onun kız kardeşi Sitti Zeynep 
Türbeleri), şadırvan, medrese odaları, mezarlık alanı ve yeni abdesthane yapılarından müteşekkildir. 
Külliye yapı olarak bahçeli, açık bir avlunun içerisinde şekillenmiş olup; genel olarak L plan şemasında 
kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Cami külliyesinde yer alan türbelerdeki Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sitti Zeynep, Hz. Muhammed’in 
13. kuşaktan torunları olup tüm İslam aleminde kutsal sayılmaktadırlar. Türbe üzerindeki kitabeye 
göre cami 12. yüzyılda yapılmıştır.

Mor Yakup Kilisesi; Zeynel Abidin Caminin sadece 100 metre doğusunda yer almaktadır. Yukarı 
Mezopotamya bölgesindeki en eski kiliselerden biri olarak bilinen bu kilise, MS 309 yılında Nusaybin 
piskoposluğuna getirilen Mor Yakup tarafından 313 yılında inşa ettirilmeye başlanmıştır. Bazı 
yazıtlardan ve metinlerden; kilisenin burada bulunan Nusaybin Katedraline ait vaftizhane binası 
olarak inşa edildiği, ancak sonraki dönemlerde katedralin ve diğer yapıların yıkılmasıyla birlikte Mor 
Yakup Kilisesine dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

Mor Yakup Kilisesi İle Zeynel Abidin Caminin birbirleriyle olan ilişkisi sadece yakın konumlanmalarından 
ibaret olmayıp ortak bir geçmişi yansıtmaktadırlar.
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 NUSAYBİN BEYAZ SU

Çağ-çağ deresi asıl kaynağı Beyazsu ve Siyahsu adındaki yeraltı su kaynaklarıdır. İki kaynak 
da doğaldır ve içmesuyuna elverişlidir. Siyahsu[1] ve Beyazsu’yun[2] ikisinin de ismi Kürtçe 
adlandırmadan direkt çevrilmiştir. Kürtçe’de Türkçe’dekiyle aynı anlama gelen Ava Réş:Siyahsu 

ve Ava Spi: Beyazsu adlarıyla anılır. Hem Türkçesi hem de Kürtçesi halk arasında kullanılmaktadır. 
Siyahsu adıyla yakından ilişkilidir. Su kaynaktan grimsi bir renkle çıkar, ve koyu bir rengi vardır. Çıktığı 
yerdeki birtakım yeraltı madenlerine karıştığı için böyle bir renkte olduğu tahmin edilmektedir. Zaten 
bu renginden ve tadından dolayı da içme suyu olarak tercih edilmemektedir. Beyazsu ise tahmin 
edilebileceği gibi tamamen siyahsuya nispet olarak adlandırılmıştır. Çünkü beyazsu yeraltından berrak 
bir şekilde çıkar. İki kaynağın çıkış noktaları arasında 10 km mesafe vardır. Beyazsu’yun çıkış yerinden 
2.5 km ileride bu iki su birbirine karışır. Nusaybin barajı bu suyun enerjisinden faydalanır. Barajdan 
sonraki kısım tam olarak Çağ-çağ deresidir.

  

  

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN MARDİN’DE

Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak ve Cazibe Merkezi Programını işadamlarına 
anlatmak için Mardin’e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, özel bir otelde düzenlenen ve 
bölge işadamlarının da katıldığı programda Cazibe Merkezlerini anlatmak üzere bir toplantı 

düzenleyen Bakan Elvan, bölgenin terör ile anılmasını istemediklerini belirterek, “Artık bölgemiz bir 
yatırım, bir istihdam merkezi olsun istiyoruz.” dedi.

Konuşmasında Mardin’in sahip olduğu tarihi ve sosyal dokuya dikkat çeken Bakan Elvan, “Mardin 
gerçek bir medeniyet ve kültür şehridir, bir ilim ve irfan şehridir. Dolayısıyla böyle önemli ve seçkin 
şehrimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından çok sık söz edilen bu şehrimizin mutlaka 
bir yatırım, üretim üssüne dönüştürülmesi önemli diye düşünüyorum. Bu çerçevede biz de Cazibe 
Merkezi Programını işadamlarımızla paylaşmak, işadamlarımıza bu programı anlatmak, soruları varsa 
bu soruları cevaplandırmak için buradayız. Mardin her şeye layık, Mardin için ne yapılırsa azdır diye 
düşünüyorum. Mardin’in geçmişine baktığımızda çok kültürlü yönü öne çıkıyor. Mardin’in 7 bin yıl 
önce bile 7 ayrı din, 7 ayrı dil, 7 ayrı kültür ile yaşayan bir şehir olduğu rivayet edilir. Onun için Mardin 
bu bölgenin en önemli merkezlerinden bir tanesidir. Daha da önemlisi Mardin bir gönül şehridir. Bu 
çerçevede Kalkınma Bakanı olarak elimden gelen her türlü gayreti göstereceğimi buradan ifade etmek 
istiyorum. Mardin bir medeniyet şehri, bir turizm şehri, bir tarım şehri, bir sanayi şehri, hangi açıdan 
bakarsanız bakın Mardin’in birçok yönü olduğunu görüyoruz. Mardin’i bölgeyi önemli bir cazibe 
merkezi haline getirmek için kollarımızı sıvadık. Bölge artık bir girişimcilik şehri olacak. ”dedi.

MARDİN HAYAL EDİLEMEYECEK BİR YERDE OLACAK

Bölgede terörün kökünü kazımak adına yapılan çalışmaları ve operasyonları hatırlatan Elvan, 
“İstikrarımızı bozmak isteyenlere ve aramıza nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Nasıl 
15 Temmuz’da darbeci hainlere millet olarak müsaade etmedik, oyunuzu çiğnetmedik, emanetinizi 
yere düşürmedik ise bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Bunun için terör ile sonuna kadar mücadele 
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edeceğiz. Terörün aramıza nifak sokmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Terör olmadığı takdirde 
Mardin’in hayal edilemeyeceği bir yerde olacak. Ülkemizde teröre yönelik inanılmaz bir mücadele 
sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle biz ülkemizin gündeminden terörü düşüreceğiz. Terörün kökü artık 
kazımanın vakti gelmiştir. Bu konuda rahat olun hiç tereddüt içerisinde olmayın. Mersin’den Habur 
Kapısına kadar ticaretimizin ana merkezlerinden bir tanesidir. Elbette eksiklerimiz var mı var ama 
bunları gidereceğiz. Hep birlikte dayanışma ruhu içerisinde kenetlenerek bunları gidereceğiz. Eğer 
bu terör olmasaydı Mardin hayal edemeyeceğiz bir yerde olacaktı. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği 
milyonlarca insanın Mardin’de kalmak istediği bir kenttir. İşte bu terör örgütleri ne Mardin’imizin ne 
de memleketimizin gelişmesini, kalkınmasını istememektedir. Allah’a çok şükür önemli bir gazanın 
başarısını elde ettik. İnşallah, terörün de kökünü kurutarak Mardin’imizi layık olduğu yere hep birlikte 
götüreceğiz”diye konuştu.

 110 BİN İSTİHDAM

Cazibe Merkezleri Programını ve verecekleri destekleri verdiği örneklerle anlatan Bakan Elvan, 
programa yoğun bir başvurunun olduğunu belirterek, dün itibarıyla yatırım için başvurulan projelerin 
toplam tutarının 7 milyar lirayı aştığını açıkladı. Resmi başvuruların alınmaya başlandığını hatırlatan 
Elvan yapılacak yatırımlarla 110 binin üzerinde istihdamın öngörüldüğünü söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında iş adamlarının projelerinde, başından sonuna kadar yanlarında 
olacaklarını söyleyen Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programı’nın diğer teşvik özelliklerinden ayrılan 
bir program olduğunu dile getirdi.

ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Konuşmasına Mardin’e yatırım yapmak isteyen iki işadamını alarak örnekler üzerinden sürdüren Bakan 
Elvan, “Bu programda yararlanmak isteyen her bir iş adamımızın işin başından sonuna kadar yanında 
olacağız. Projeyi iş adamıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İş adamımızın önüne bir engel çıkmışsa, o engeli 
biz ortadan kaldıracağız. Bu programın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu programın diğer önemli 
bir özelliği ise her bir ilimize roller vermek istiyoruz. İlimizin belirli bir alanlarda ihtisaslaşmasını arzu 
ediyoruz. Bunu sanayinin hızla gelişebilmesi için istiyoruz”dedi.

RESMİ TALEPLER ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR

Cazibe Merkezleri Programında yatırımcıların minimum 2 milyon TL’lik bir yatırım yapması gerektiğini 
ifade eden Bakan Elvan, “Bu yatırım tutarında da yüzde 30 öz kaynak istiyoruz. Yatırımın yüzde 70’ini 
kredi ile gerçekleştirilecek kalan yüzde 30’u öz kaynak ile gerçekleştirilecek. Bu bizim şartlarımızdan 
bir tanesidir. Bir başka şartımız ise bu destekleri 3 temel alana veriyoruz. Bu alanlar imalat sanayi, 
çağrı merkezleri ve veri merkezleridir. Bunların dışındaki alanlarda herhangi bir desteğimiz söz konu 
değildir. Cazibe merkezi programıyla Mardinli kardeşlerimize ve iş adamlarımıza yeni bir sayfa açıyoruz. 
Mardin’imizin istihdam ve işsizlikle ilgili problemleri olsun istemiyoruz. Mardin bu potansiyele sahip. 
Bırakın şuan için işsizleri, bu işsizlerin sayısı 2 ile 3 ile çarpın Mardin istihdam edilebilecek kapasiteye 
sahip. Bunu inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cazibe merkezi programımız biliyorsunuz Sayın 
Başbakanımız tarafından açıklandı ve arkasından ön talepleri almaya başladık. Ön taleplerimizde 
yoğun bir başvuru olduğunu gördük. Aşağı yukarı 20 milyarın üzerinde yatırım yapma düşüncesi 
içerisinde olan kardeşlerimizin talebi de oldu. 110 bin üzerinde istihdam öngörüldü ve 3 haftadan 
beri de resmi talepleri almaya başladık. Dün itibariyle resmi aldığımız başvuruları söylüyorum, yoğun 
bir şekilde her gün artıyor. Başvuru proje yatırımları için yatırım yapmak için bize başvuru yapan 
firmalarımızın toplam proje tutarı 7 milyara açıktır. 30 binin üzerinde istihdam öngörülüyor ve bu 
yarın daha çok sayıya çıkacaktır, her geçen gün artıyor. Cazibe merkezi programımıza çok yoğun bir 
ilgi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok sayıda büyük ölçekli yatırımcımızın da bu illerimize 
yatırım yapmak istediklerini biliyorum. Ben de mesaimin önemli bir kısmını bu iş adamlarımıza 
ayırıyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından program Bakan Elvan’ın, yatırımcıların sorularını cevaplamasıyla sona eren 
programda Mardin Büyükşehir Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri 
Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğluda birer konuşma yaptı. Programa işadamlarının yanında 
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve Odamızdan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mhsum Özmen ve Meclis Üyesi Serdar Bilen katılım sağladılar.23.02.2017

NUSAYBİN ESKİ KAYMAKAMLARDAN SN.KENAN YOZGATLI BAŞKANIMIZI 
ZİYARET ETTİ

Nusaybinde 1995 yılında Kaymakam olarak görev yapan Sn.Kenan Yozgatlı, TÜSİAD başkanı 
Sn.Nevaf Kılıç ve Kaymakamlık yazı işleri müdürü Sn.Siracettin Yenigün Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i ziyaret ettiler.26.02.2017
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2017 YILNDA UYGULANACAK İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Mardin Valisi Sayın Mustafa Yaman’ın başkanlığında Mardin Valiliği toplantı salonunda Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep tayyip ERDOĞAN’ın başlattığı İstihdam Seferberliği toplantısı 
gerçekleşti. Toplantıya Mardin STK temsilcileri ve Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahsum Özmen katılım sağladılar

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve 
istihdamın artırılmasına hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu 6 OCAK Cuma günü Konya’da çalışma hayatında Milli Seferberlik Programını 
başlatmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Ekonomi Şurasında özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerimizin oluşturacakları 
ilave istihdam için destekleneceklerini açıklamıştı. 09/02/2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazetede söz 
konusu istihdam teşviki yayımlanmıştı. Yeni Teşvik kapsamında uygulanmaya ilişkin temel noktalar.

*teşvik uygulamasında özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

*İşverenler 31/12/2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki 
sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaktır.

*İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna                                      
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı 
sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir.

*Bugün için çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK)tarafından uygulanan 5 puanlık prim 
indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088.56 TL olmaktadır.)

*Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olmak işe alacakları her 1 sigortalı için 
sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet 
tarafından karşılanacaktır.

*Başka bir değişle ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.

*Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigortalı primi teşvik.        

destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN. Türkiye Ekonomi Şurası’nda yeni istihdam 
teşvikine yönelik olarak açıklamalarında; teşvik kapsamındaki çalışmalara vakit kaybetmeden 
başlanması, Mart ayına gelindiğinde işsizlik oranında düşüşün sağlanması ve yapılacak çalışmalar 
neticesinde işsizlik konusunda Türkiye’nin ciddi bir dönüşümü yakalaması gerektiğini ve bu kapsamda 
yürütülecek çalışmalara tüm illerin katkı vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çerçevede 81 İl 
Müdürlüğümüz İşverenlerimiz başla olmak üzere tüm sosyal taraflar ile hızlı bir araya gelerek yeni 
teşvik konusunda bilgilendirmede bulunmalıdır.01.03.2017

BAŞKAN ÖZMEN MUHASEBECİLER HAFTASINI KUTLADI

Nusaybin TSO  Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen’ın yayınladığı mesajında; “İdare ile 
vergi mükelleflerimiz arasında köprü görevi üstlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimiz, 
serbest meslek icra etmesinin yanı sıra çok önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedirler. Düzenli 

ve sağlıklı bir ekonominin temelini şeffaf kayıt ve belge düzeni oluşturduğundan, vergi ve muhasebe 
bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Muhasebeciler ve işletmeler arasında çok sıkı 
bağlar vardır. Muhasebeciler işletmelerin en özel dosyalarını ve bilgilerini bilmektedir. Dolayısıyla 
Muhasebeciler etik kurallar çerçevesinde, haksız rekabet yapmadan mesleğin onuru için faaliyet 
göstermeyi görev edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Serbest

Muhasebeciler ve Mali Müşavirlerimizin Muhasebeciler Haftasını kutlarım dedi dedi.02.03.2017

Saygılarımla…

MAGROTEX FUARI

12-15 MAYIS 2017 tarihinde Mardin Fuar alanında düzenlenecek olan MOGROTEX FUAR’ına 
tüm halkımız ve üyelerimiz davetlidir. Katılmak isteyen ulaşım ihtiyaçları odamız tarafında 
sağlanacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen
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2017 ŞUBAT AYI PERSONEL TOPLANTISI

28 Şubat 2017 tarihinde toplanan Oda personelleri 04-05 Mart 2017 tarihinde TOBB hizmet 
binasında düzenlenecek olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Eğitimine Ticaret Sicil 
Müdürlüğünden İhsan Öz Oda personellerimizden İlhan Özmen katılacaklardır.28.02.2017

    

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ 2.BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TOBB 
HİZMET BİNASINDA YAPILDI

Ticaret Sicili Müdürlükleri 2. Bilgilendirme Toplantısı, TOBB Konferans salonunda yapıldı.
Toplantının açılışına TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ali Emre Yurdakul, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürü Adnan Yankın ve Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar 
katıldı. Odamız personellerinden İhsan Öz ve İlhan Özmen katılım sağladılar. Toplantıda, teknolojik 
altyapısı yenilenen ve yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanan ve Mart ayı içerisinde tüm ticaret 
sicili müdürlüklerinde uygulamaya alınacak olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) yenilenen 
uygulamaları ve ticaret sicili işlemlerinde uygulamada yaşanan sorunlar hakkında bilgilendirme 
yapıldı.04-05 MART 2017
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BAŞKAN ÖZMEN’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

8 Mart Dünya Kadınlar günü bu yılda büyük bir heyecanla kutlanmaya devam ediyor. Bu önemli 
günde tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Saygılarımla Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahsum Özmen 08.03.2017

 

NUSAYBİN’DE VOLEYBOL TURNUVASI KURALARI ÇEKİLDİ

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılacak Voleybol Turnuvasının grup kuraları çekildi. 
Nusaybinim Spor Servisi Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılacak Voleybol Turnuvasının grup 
kuraları çekildi. Mitanni Kültür Merkezinde Turnuva Koordinatörü Şehmus Ak Başkanlığında yapılan 
kura çekimi öncesi turnuva boyunca uygulanacak kuralar üzerine konuşuldu. Koordinatör Ak, Sosyal 
etkinlik olması nedeniyle centilmence bir turnuva olması temennisinde bulundu.Ticaret ve Sanayi 
Odasını temsilen Genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladılar. Maçların 10 Mart Cuma Günü 
başlayacağı bildirildi. 26 takımın mücadele edeceği turnuvanın grup kuraları çekildi. Gruplar şöyle 
oluştu.09.03.2017

A GRUBU 1-Halk Eğitim Merkezi 2-Gazipaşa İlkokulu 3-Milli Eğitim Müdürlüğü 4-Devlet Hastanesi

B GRUBU 1-Ticaret ve Sanayi Odası 2-Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3-Nusaybin Anadolu Lisesi 
4-Avenir 5-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  

C GRUBU 1-ENS Güvenlik 2-Yıldırım Ortaokulu 3-Mal Müdürlüğü 4-Bahçebaşı İlkokulu  

D GRUBU 1-Girmeli Ortaokulu 2-Gazipaşa Ortaokulu 3-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 
4-Edip Mungan İlkokulu  

E GRUBU 1-Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi 2-Akarsu Ortaokulu 3-El Biruni Teknik ve Meslek 
Lisesi 4-Kemal Gözü Kız Anadolu Lisesi 5-Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

F GRUBU 1-DSİ 2-Gazi Anadolu Lisesi 3-Ticaret Borsası 4-Girmeli İlkokulu

NUSAYBİN’DE EŞYA PARASININ İLK BÖLÜMÜ ÖDENMEYE BAŞLANDI

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal tarafından STK Başkanları 
ve Muhtarlarla yapılan toplantıda, evleri hasar görmüş vatandaşlara ilk etapta 5 Bin TL 
ödenmeye başlandığı bildirildi. Nusaybin Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan Muhtarlar 

toplantısına Mardin Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili 
Ergün Baysal, Çevre ve Şehircilik il Müdürü Mesut Ağrakçe ile ilçe merkezindeki 15 ilçe Muhtarı katıldı. 
Daha sonra Nusaybin Belediyesinde yapılan toplantıda ise Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası, Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası, Esnaf Kefalet 
Kredi Kooperatifi Başkan ve yöneticileri katıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında 
yapılan bilgilendirmeden sonra Muhtarlar ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı.
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Toplantıyla ilgili Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesinden yapılan açıklamada:

“İlçemiz Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla Mahallelerinde ikamet 
etmekte ilken terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler esnasında 
evleri hasar gören vatandaşlarımızın eşya – zarar bedelleri Nusaybin Kaymakamlığınca Mor Yakup 
Mahallesinde bulunan Müze (Eski Cezaevi) binasında kurulan komisyon tarafından ödenmektedir. 
Belirtilen Mahallelerde zarar görmüş vatandaşlarımıza ilk etapta 5 Bin TL ödenmeye başlandı. 
Vatandaşlarımızın ödemeyi almaları için Nusaybin Kentsel Dönüşüm Bürosuna başvurmaları gerekir” 
ifadeleri kullanıldı. İlk etapta yapılacak 5 Bin TL ödemeden sonra geri kalan ödemenin ise evlerin 
metrekaresinde yapılacak güncellemelerden sonra ödeneceği bildirildi. 

STK TEMSİLCİLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ Nusaybin Belediyesinde Belediye 
Başkan Vekili Ergün Baysal Başkanlığında yapılan toplantıdan sonra STK Başkan ve yöneticileri 
Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe, yapılan çalışmalar 
hakkında STK Yöneticilerine bilgi verdi. STK Yöneticileri, vatandaşların yapılacak evler veya yardımlar 
konusunda Kentsel Dönüşüm Ofisinden başka yapılacak bilgilere itibar edilmemesi gerektiği, her 
türlü bilgiyi bu ofisten alabileceklerini dile getirdi.10.03.2017

NUSAYBİNDE VELEYBOL TURNUVASU BAŞLADI

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından organize edilen Veleybol Turnuvasına Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odası’nında dahil olduğu turnuvaya katılmanın amacı sosyal etkinlik olması ve 
bu etkinliklerin moral açısında devam edeceğini dile getirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız 

Mahsum Özmen tüm takımlara başarılar diledi.15.03.2017

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI SN:ORHAN YEGİN 
NTSO’YU ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kamuoyuna 
duyurduğu “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında, Nusaybin’i ziyaret etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu 
“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında, Nusaybin’i ziyaret etti.Nusaybin Ticaret 
ve Sanayi Odasını (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen’i makamında ziyaret eden 
Bakan Yardımcısı Yegin, Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen ve Meclis Başkanı Müfit Adnan 
Yumuşak’tan ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. İlçe sorunlarını anlatan Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odasını Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen esnafın zor durumda olduğunu BAĞKUR, SSK ve 
Vergilen bir yıl alınmamasını istedi. 
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Özmen, “Sokağa çıkma yasağı esnasında iş verenlerimiz iş yerleri kapalı olduğu halde işçilerin 
maaşını vermiş, SSK ve BAĞKUR’larını yatırmıştır. Yaşanan olaylardan dolayı BAĞKUR, SSK 
primleri  ve vergileri ödemeyecek durumdadır. Bu ödemelerinin  bir yıl ertelenmişini istiyoruz.” 

dedi.Özmen’in talebini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, 
“Mardin ve ilerimiz de bu olaylar yaşandın tatbiki Nusaybin’de bu durum çok ağır geçti. Hükümetin 
açıkladığı teşvik paketlerine değinen Bakan Yardımcısı Yegin, son olarak 23 il için teşvik paketi 
açıklandığını hatırlattı. 

İŞKUR aracılığıyla Toplu Yararına Programları (TYP) kapsamında istihdamlara değinen Yegin: 
“Türkiye’de TYP konusunda en çok kontenjanı alan illerimizden bir tanesi de Mardin’dir. 
Özellikle Mardin’de yaşanan problemler sonrası Nusaybin’de farklı zamanlarda bin den fazla 

TYP değerlendirildi” dedi. İstihdam alanlarının açılmasının önemine de değinen Bakan Yardımcısı 
Yegin konuşmasını şöyle sürdürdü:“İstihdamı artıracak alanların artması lazım yatırımların artması 
lazımdır.  Bu da neyle olur, güven, güvenlik, huzur, kardeşçe yaşamak, şehir, toprak vatanda olur. 
Dolayısıyla bizim güvenliğin sağlanması konusunda devletin ortaya koymuş olduğu bu kararlı tutumu, 
vatandaş olarak işli işsiz, çalışan, çalışmayan, işveren sanayici, tüccar olarak sahiplenmemiz gerekir. 
Bu konuda devletimize destek olmamız lazım. 

Bu desteği ortaya koyacağız. Her şeyi devlet gelsin bulsun, her arızalı tipi yakalasın her problemli 
insanı devlet istihbarat şuyuyla buyuyla bir şekilde ulaşsın bulsun değil ben de vatandaşım, 
burası benim şehrim buranın güvenliğinden, huzurlu bir şehir olmasından en başta devlet 

kadar bende sorumluyum, hep beraber buradaki huzura sahip çıkmamız gerekir anlayışıyla hareket 
etmemiz gerekir.”Bakan Yardımcısı Yegin, Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve Nusaybin İlçe 
Başkanı Mehmet Latif Özel daha sonran Nusaybin esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ak 
Parti Nusaybin ilçe teşkilatını ziyaret ederek partililerle de bir araya gelen Yegin daha sonra Nusaybin 
Kaymakamı Ergün Baysal’ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerden sonra Bakan Yardımcısı 
Orhan Yegin Şırnak’ın Cizre ilçesine hareket etti.16.03.2017  
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ŞİNDA TEKSTİL SAHİBİ ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

Şinda Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Cahit AKBABA odamızı 
ziyaret ederek Tekstil hakkında fikir alışverişinde bulundu.17.03.2017

İŞ ADAMI HABİB DOĞRU ODAMIZI ZİAYRET ETTİ

Nusaybinli iş adamı Habib DOĞRU Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen’i makamında ziyaret 
ettiler.17.03.2017

MARDİN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİNİN ODAMIZA 
ZİYARETİ

Mardin Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Sn. Fuat Karakuş, İdari Hizmetler Daire Başkanı 
Sn. Murat Sinanoğlu ve Nusaybin Baştabibi Sn. M. Selim Ünverdi Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Mahsum Özmen’i makamında ziyaret ettiler.21.03.2017
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23. ULUSLARARASI DOĞAL TAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARINA ODAMIZDAN 
KATILIM SAĞLANDI

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet DÜNDAR Dündarlar 
Uluslararası Taşımacılık Gıda İnşaat tekstil Petroıl Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve 
ortağı, ve bazı üyelerimiz  22 – 25 Mart 2017 MARBLE “23. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri 
İzmir’de fuara katılım sağladılar.22.03.2017

 

NUSAYBİN TSO GİRİŞİMCİLERE GİRİŞİMCİ SERTİFİKALARI TESLİM ETTİ

Odamız (NTSO) ile (KOSGEB)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmecileri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı işbirliği ile girişimci adaylarına yönelik düzenlenen kursumuz 2017 yılının 
ilki tamamlanmıştır. Uygulamalı girişimci eğitimini başarı ile tamamlayan 30 kursiyerimize 

Odamız hizmet binasında Genel Sekreterimiz Abdulkadir GÜNEŞ tarafından sertifikaları teslim 
edildi.23.03.2017

HİSARCIKLIOĞLU AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesinde tedavi gören Sn.M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu (81) öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Solmaz 
Hisarcıklıoğlu’nun cenazesi, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camiinde cuma namazını müteakip 

kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allahtan 
rahmet, Hisarcıklıoğlu ailesine ve sevenlerine sabır dileriz.23.03.2017
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M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN ACI GÜNÜ

NTSO TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN ACI GÜNÜNDE YANINDAYDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun annesi Solmaz 
Hisarcıklıoğlu Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra son 
yolculuğuna uğurlandı.

Sayın Hisarcıklıoğlu’nu zor gününde siyasiler, işadamları ve yakınları yalnız bırakmadı.

Cenaze Namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen katılım sağladılar. Solmaz Hisarcıklıoğlu, kılınan 
cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.Cenaze töreninin ardından Sayın 
Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkez binasında taziyeleri kabul etti.

DR.ZEYNEL ABİDİN ERDEM ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr.Zeynel Abidin Erdem ve beraberindeki heyet 
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız Sn.Mahsum Özmen’i makamında ziyaret 
ettiler.28.03.2017

 

MARDİN VALİSİ SN.MUSTAFA YAMAN STK TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI 
DÜZENLEDİ

Mardin Valisi/Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Sn Mustafa Yaman, Mardin’de faaliyet gösteren 
Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya Vali/Büyükşehir Belediyesi 
Başkan V. Mustafa Yaman, Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Artuklu 

Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar NTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahsum Özmen ve Mardin STK temsilcileri katıldı.28.03.2017
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