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A.1.1.1 FAALĠYET

Kurumsal Tanıtım öğelerinin yenilenmesi 

ve yabancı dillerde yayınlanması

Kurumsal Tanıtımı 

güçlendirecek 

materyallerin basımı, 

temini ve dağıtımı 

Dergi, Faaliyet 

raporu basımı

En az 1 dergi ve 1 

faaliyet raporu basımı

Bir dergi ve bir faaliyet 

raporu çıkarıldı
100 40.500,00 TL 25.343,00 TL 62,58%

YÖNETİM 

KURULU

A.1.1.2 FAALĠYET

Web sitesinin tanıtım açısından 

güçlendirilmesi ve yabancı dillerde de 

eriĢim olanağının sağlanması

Web sitesinin tanıtım 

açısından güçlendirilmesi 

ve yabancı dillerde de 

eriĢim olanağının 

sağlanması

Websitesinin sahip 

olduğu fonksiyon

Websitesine  5 tane 

yeni fonksiyon 

eklenmesi

Websitesine 6 tane 

fonksiyon eklendi
100 3.500,00 TL 3.540,00 TL 101,14% GSKY

A.1.1.3 FAALĠYET

Ulusal veya uluslar arası Fuarlara katılım

1 uluslar arası veya 2 

ulusal fuara katılım 

sağlanması 

Fuarlara Katılım
En az 3 tane fuara 

katılım

3 tane fuara katılım 

sağlandı
100 10.000,00 TL 82.319,14 TL 823,19%

YÖNETİM 

KURULU

A.1.1.4 FAALĠYET

Nusaybin TB’nin Bilgi iĢlem ve Network alt 

yapısının güçlendirilmesi

Server ve databankın 

alınması ve dijital 

arĢivlemeye geçiĢ

Teknolojik cihaz 

sayısı ve yazılım 

sayısı

Borsamızın 

ihtiyaçlarına göre 

alınan teknolojik cihaz 

sayısı

Nusaybin TB Bilgi 

iĢlem ve Network 

altyapısı güçlendirildi

100 48.000,00 TL 51.037,80 TL 106,33% GSKY

A.2.1.1 FAALĠYET

Güvenlik ve alarm sistemlerinin 

yenilenmesi

Güvenlik ve alarm 

sistemlerinin bakım ve 

güçlendirilmesi

Güvenlik amaçlı 

hizmet binası 

kamera ve alarm 

sistemleri ile arĢiv 

odası Ģifreli giriĢ 

sistemi sağlandı.

Güvenlik amaçlı 

hizmet binası kamera 

ve alarm sistemleri ile 

arĢiv odası Ģifreli giriĢ 

sistemi sağlandı.

Güvenlik amaçlı 

hizmet binası kamera 

ve alarm sistemleri ile 

arĢiv odası Ģifreli giriĢ 

sistemi sağlandı.

100 12.000,00 TL 3.037,80 TL 25,32% GSKY

A.2.1.2 FAALĠYET

Bilgi iĢlem odası soğutma ve bilgi 

yedekleme sisteminin kurulması

Bilgi iĢlem odası soğutma 

ve bilgi yedekleme 

sisteminin bakımı ve 

güncellenmesi

Bilgi iĢlem odası 

soğutma ve bilgi 

yedekleme 

sisteminin kurulması 

yapıldı

Yedekleme sistemi 

1 tane yedekleme 

cihazı ve  2 bulut 

hesabı ile yedekler 

alınmakta

100 14.500,00 TL 3.540,00 TL 24,41% GSKY

A.2.2.1 FAALĠYET

Yıllık eğitim ihtiyaç analizi ve performans 

değerlendirme çıktıları doğrultusunda 

personel için eğitim planlaması yapılması

Personel Eğitimi 

Kapsamında Yabancı Dil 

Eğitiminin verilmesi

Kalite Yönetim 

Sistemlerindeki yıllık 

eğitim planlamasına 

göre eğitimler 

yürütülüp 

izlenecektir.

2 tane eğitim

0

0 10.000,00 TL 2.305,80 TL 23,06% GSKY

A.2.2.2 FAALĠYET

Performans değerlendirme sisteminin 

revize edilerek geliĢtirilmesi

Performans 

değerlendirmesi yılda 1 

kez uygulanması ve 

ödüllendirme yoluyla 

motivasyonun sağlanması

Performans 

değerlendirmesi 

yılda 1 kez 

uygulanması ve 

ödüllendirme yoluyla 

motivasyonun 

sağlanması

Performansa göre 

personelin en az 1 

defa ödüllendirilmesi

Yılın personeli 

ödüllendirildii
100 3.000,00 TL 0,00 TL 0,00% GSKY

A1.1: Gelişen 

Teknoloji 

doğrultusunda 

NTB’nin ulusal ve 

uluslar arası 

tanıtımının 

etkinliğinin 

arttırılması

A2.2:Personelin 

kişisel ve mesleki 

gelişim 

olanaklarının 

arttırılması

A2.1: Çalışma 

ortamı alt yapısının 

güçlendirilmesi

A: Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Artması

A1: Nusaybin TB’nin Kurumsal Kimliğinin Güçlendirilmesi

A2: Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması



A.2.2.3 FAALĠYET

Personele yönelik motivasyon ve bilgi 

paylaĢım toplantıları ile sosyal aktiviteler 

düzenlenmesi

Motivasyonu arttıracak en 

az 2 etkinlik düzenlenmesi

Motivasyonu 

arttıracak en az 2 

etkinlik 

düzenlenmesi

2 tene etkinliliğin 

düzenlenmesi
1 50 5.000,00 TL 5.400,00 TL 108,00%

YÖNETİM 

KURULU

B.1.1.1 FAALĠYET

Üyelerden gelen taleplere göre 

kurumsallaĢmalarına ve ilerlemelerine katkı 

sağlanması için eğitim ve seminer organize 

edilmesi

Üyelerden gelen taleplere 

göre kurumsallaĢmalarına 

ve ilerlemelerine katkı 

sağlanması için en az 2 

eğitim veya seminer 

organize edilmesi

Eğitim sayısı ve 

seminer saysı

3 tane eğitim veya 

seminer 
2 66 2.000,00 TL 1.475,00 TL 73,75%

YÖNETİM 

KURULU

B.1.1.2 FAALĠYET

Yurt dıĢı ticari ziyaret organizasyonları ve 

organizasyon dahilinde ikili iĢ 

görüĢmelerinin düzenlenmesi

Yurt dıĢı ticari ziyaret 

organizasyonları ve 

organizasyon dahilinde 

ikili iĢ görüĢmelerinin en 

az 1 kez düzenlenmesi

Ġkili görüĢme sayısı
En az 1 kez ikili 

görüĢme
1 100 5.000,00 TL 0,00 TL 0,00%

YÖNETİM 

KURULU

B.1.1.3 FAALĠYET

Ulusal veya uluslararası fuarlara teknik 

geziler düzenlenmesi

Ulusal fuarlara 2 kez veya 

uluslararası fuarlara 1 kez  

teknik geziler 

düzenlenmesi

Teknik gezi sayısı
3 tane teknik gezi 

düzenlenmesi
3 100 80.000,00 TL

A.1 FAALĠYETLERĠNE 

PARALEL 

OLDUĞUNDAN 

DOLAYI MALĠYETĠ 

YOKTUR

YÖNETİM 

KURULU

B.1.2.1 FAALĠYET

Üyelere yönelik anket düzenlenerek 

saptanan eksikliklerin giderilmesi ve 

memnuniyetin arttırılmasına yönelik 

faaliyetlerde bulunulması

Üyelere yönelik yıl içinde 

en az 2 anket  

düzenlenerek saptanan 

eksikliklerin giderilmesi ve 

memnuniyetin 

arttırılmasına yönelik 

faaliyetlerde bulunulması

Anket sayısı
2 tane anketin 

düzenlenmesi
1 50 5.000,00 TL 290,00 TL 5,80% GSKY

B.1.2.2 FAALĠYET

Üyelerimizi ilgilendiren konularda ortaya 

çıkan konular geliĢmeler ve yasal mevzuat 

konusunda bilgilendirme faaliyetleri 

düzenlemek

Üyelerimizi ilgilendiren 

konularda bilgilendirme 

toplantıları ve bültenler 

yoluyla ortaya çıkan 

konular geliĢmeler ve 

yasal mevzuat konusunda 

bilgilendirme faaliyetleri 

düzenlemek

Toplantı düzenleme
2 tane toplantı 

düzenlenmesi
1 50 5.000,00 TL 0,00 TL 0,00% GSKY

A2.2:Personelin 

kişisel ve mesleki 

gelişim 

olanaklarının 

arttırılması

B1.1:Üyelerin 

menfaatlerini 

gözetmek, rekabet 

edebilirliklerini 

arttırmak için 

gerekli ortamın 

sağlanması

B12:Üyelerin 

taleplerine yönelik 

bilgilendirme 

faaliyetleri

C: Bölgenin üretim ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi

C.1:Nusaybin Yeni Sınır Kapısının aktif olarak ticarete açılması ve üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta birer aktör olarak kendi pazarları içerisinde söz sahibi olmalarına katkı sağlaması

B: Üyelerin rekabet güçlerinin ve girişim Kapasitelerinin arttırılması, Kurumsallaşmaları, Mesleki etkinliklerinin kolaylaşması

B.1: Üyelerin mesleki etkinliklerinin kolaylaştırılması, kurumsal gelişimlerinin sağlanması, iş geliştirme ve hedef Pazar konularında destek verilerek girişim kapasitelerinin ve rekabet edebilirliklerinin arttırılması



C.1.1.1 FAALĠYET

Nusaybin TB Üyelerinin uluslararası ticari 

iliĢkilerinin geliĢtirilmesi

Yılda 1 kez yurt dıĢı fuar 

ve teknik geziler ile ticari 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi

YurtdıĢı fuar sayısı
1 defa yurtdıĢı fuara 

katılım
1 100

A.1 VE B.1.1 

FAALĠYETLERĠNE 

PARALEL 

OLDUĞUNDAN 

DOLAYI MALĠYETĠ 

YOKTUR

YÖNETİM 

KURULU

C.1.1.2 FAALĠYET

Yurt dıĢı ticari ziyaret organizasyonları ve 

organizasyon dahilinde ikili iĢ 

görüĢmelerinin düzenlenmesi

Yurt dıĢı ticari ziyaret 

organizasyonları ve 

organizasyon dahilinde 

ikili iĢ görüĢmelerinin 

düzenlenmesi

Ġkili görüĢme sayısı
En az 1 kez ikili 

görüĢme
1 100

A.1 VE B.1.1 

FAALĠYETLERĠNE 

PARALEL 

OLDUĞUNDAN 

DOLAYI MALĠYETĠ 

YOKTUR

YÖNETİM 

KURULU

C.1.1.3 FAALĠYET

Ulusal veya uluslararası fuarlara teknik 

geziler düzenlenmesi

2  kez Ulusal veya 1kez 

uluslararası fuarlara teknik 

geziler düzenlenmesi

Teknik gezi sayısı
3 tane teknik gezi 

düzenlenmesi
3 100

A.1 VE B.1.1 

FAALĠYETLERĠNE 

PARALEL 

OLDUĞUNDAN 

DOLAYI MALĠYETĠ 

YOKTUR

YÖNETİM 

KURULU

C2.1:Nusaybin’e 

OSB açılması 

suretiyle bölgenin 

iş, yatırım ve 

üretim 

potansiyelini 

arttırmak

C.2.1.1 FAALĠYET

Beylik – BahçebaĢı ve Gürün köyü 

mevkilerinde 1.3000.000 m² hazineye ait 

arazi OSB için tahsil edilmesi

Beylik – BahçebaĢıve 

Gürün köyü mevkilerinde 

1.300.000 m² hazineye ait 

arazi OSB için tahsis 

edilmesi

OSB için bütçe 

ayrılması

2000 TL lik bütçe hibe 

edilmesi
0 0 2.000,00 TL 0,00 TL 0,00% GSKY

C.3.1.1 FAALĠYET

Bölgenin kuruluĢlarının rekabetini 

arttıracak çalıĢmalarına destek vermek 

(DĠKA, BALO vb.)

DĠKA ve BALO gibi 

kuruluĢlarla proje ile hibe 

destek kapsamında 

yararlandırılarak 

kuruluĢlar arası rekabet 

gücünün oluĢturulması

Bütçe miktarı
5000 TL bütçenin 

ayrılması
0 0 5.000,00 TL 0,00 TL 0,00%

YÖNETİM 

KURULU

C.3.1.2 FAALĠYET

Üniversite sanayi iĢbirliğinin arttırılması için 

eğitim ve seminer organize edilmesi

C.3.1.2 FAALĠYET

Üniversite sanayi 

iĢbirliğinin arttırılması için 

eğitim ve seminer 

organize edilmesi Artuklu 

üniversitesi ve Nusaybin 

meslek yüksek okulu ile 

iĢbirliğinin arttırılması için 

2 eğitim ve seminer 

organize edilmesi

Eğitim ve seminer 
2 tane eğitim ya da 

seminer düzenlenmesi
0 0 12.500,00 TL 0,00 TL 0,00%

YÖNETİM 

KURULU

GERÇEKLEġME ORANI=              69,15

C31:Bölgenin iş ve 

yatırım 

potansiyelini 

arttırmaya yönelik 

kurum ve 

kuruluşlarla ortak 

çalışmalar 

geliştirmek

C1.1:Nusaybin 

Organize Sanayi 

Bölgesi kurulma 

Projesi

C2:Nusaybin Organize Sanayi Bölgesi kurulma Projesi

C3:Toplumsal ve Sektörel Paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi


