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Coğrafyamızda tarımsal üretim ve tica-
ret, geleneksel yöntem ve anlayışlarla 
yapılmaktadır. Bunlarla çok daha ileri 
aşamalara geçmek mümkün gözükme-

mektedir. Zira, üretim şekli değişiyor ve bununla 
bağlantılı olarak yönetim anlayışı da değişiyor. Bu 
unsurları ön plana çıkarmak için yapılması gereken 
en önemli iş, vizyon oluşturmak ve bu doğrultuda 
adımlar atmak olarak görünmektedir. Vizyon oluş-
turarak gelişmenin en yararlı ve aynı zamanda kritik 
yönü, bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Bu ne-
denle başarı için belirleyici unsurlar; eğitim, yatırım, 
Ar-Ge, teknolojik gelişme, inovasyon, üniversite ile 
işbirliği ve kurumsal dönüşüm süreçlerine kaynak 
sağlama gibi faaliyetler olarak sıralanabilir. Bu belir-

leyici unsurlar, Nusaybin’in Türkiye ekonomisinde 
önemli bir yer edinebilmesi, gelecek yıllarda dünya 
ekonomisine uyum sağlaması ve güç kazanması için 
önem teşkil eden hususlardır.

Nusaybin’in tarımsal üretim açısından önemli bir 
paya sahip olduğu açıktır. Bunun yanında, sınır 
kapısı da ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Bu 
çerçevede, kapının ilçe ve bölge ticaretine etkisi ve 
katkısı çok iyi değerlendirmelidir. Bilindiği gibi, 
dünya değişirken tarıma bakış açısı da değişmekte-
dir. Tarım, eskiden kalkınmanın temel faktörüyken 
günümüzde sanayileşmeyle birlikte kalkınmanın 
önemli bir halkası hâlini almıştır. İlçemizde Orga-
nize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulmasıyla tarımsal 

Sunuş



3

üretimin ve ticaretin önem kazanacağı ve uluslara-
rası bir boyuta ulaşacağı kanaatindeyiz. Ticaretin 
küreselleşmesiyle birlikte üretimde kalite, ticarette 
ise hız öne çıkmıştır. Biz de iktisaden gelişmek için 
bu hızlı değişime ayak uydurmak durumundayız. 
Elbette çevreye ve sosyo-kültürel değerlere zarar 
vermeden, modern stratejilerle hareket ederek çağın 
gereğini yerine getirmeliyiz. Bu çerçevede tarımsal 
üretimi ve ticareti en üst düzeye çıkarmaya çalışma-
lıyız.

Tarım sektöründe uzunca bir zamandır devrim ni-
teliğinde bir değişim-dönüşüm yaşanmaktadır. Ta-
rih bize sanayi devrimine uyum sağlayamayan dev-
letlerin zayıfladığını defalarca göstermiştir. Benzer 
bir süreci yaşamamak içinde bu tarımsal devrimde 
aktif unsurlar olmak kaçınılmazdır. Sanayi sektö-
ründe olduğu gibi, tarım sektörü de rekabetçi olmak 
durumundadır. Bunun için yeni politikaların geliş-
tirilmesi ve köklü dönüşümlerin gerçekleştirilmesi 
lazımdır. Bir kurumun başarısı da; içinde bulun-
duğu çevreyi tanıması, değerlendirmesi, gelişime 
ve değişime uyum sağlayacak önlemleri alması ile 
mümkün olabilecektir. Aynı zamanda kendi varlık 
sebebini, amaçlarını ve ilgili politikalarını iyi ifade 
edebilmesine ilaveten, bunları üyelerine ve paydaş-
larına benimsetmesi de kurumsal başarısı açısından 
önem arz etmektedir.

Nusaybin; tarım, ticaret ve eğitim gibi üç temel un-
surla milattan önce tanışmış ve bu alanlarda adeta 

geçmişten geleceğe bir köprü niteliği sergilemiştir. 
Zira bu topraklar, binlerce yıldır ticaretin ve tarı-
mın çok canlı olduğu mekanlar olagelmiştir. İşte bu 
tarihî misyonun gereği olarak, hâlihazırda, Nusay-
bin’de profesyonel tarıma geçilmesi ve âtıl arazile-
rin sulu tarıma kazandırılmasıyla beraber tarımsal 
üretimin ve kalitenin belirgin bir biçimde artırıl-
ması hedeflenmektedir. Bu tarımsal üretim artışı, 
tabiî ki beraberinde yeni pazarlara açılma ihtiyacını 
doğuracaktır. Bundan dolayı, Suriye’ye ve Ortado-
ğu’ya açılan Nusaybin’in yeni sınır kapısının da faal 
hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu tür planlar ancak 
stratejik hedeflerin belirlenmesiyle mümkündür. 
Öte yandan, stratejik bir planlamanın tek başına ba-
şarıya ulaşma şansı yoktur. Fakat başarı için kalite 
yönetiminin iyi işlediği, sağlam ve kararlı bir yöne-
tim anlayışının sergilendiği ve paydaş desteklerinin 
olduğu bir ortama ihtiyaç vardır. Stratejik planın 
gereklerini, etkileşim içinde olduğu tüm birim ve 
paydaşlarla ortaklaşa hayata geçirmek, başarı şansı-
nı arttıracaktır.

Nusaybin Ticaret Borsası, 2015-2018 döneminde, 
rehber edindiği vizyonuna uygun biçimde hareket 
edebilmek ve yine kendine belirlediği misyonunu 
gerçekleştirebilmek maksadıyla bu “Stratejik Planı” 
hazırlayarak kaliteli ve çok yönlü yönetim anlayı-
şına verdiği önemi bir kez daha göstermiş olmak-
tadır. Stratejik plan çerçevesinde icra edilecek tüm 
hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin hem Borsamı-
za hem de Nusaybin’e yeni ufuklar kazandıracağını 
ümit ediyoruz. Bu vesileyle, Stratejik planımıza kat-
kı sağlayan üyelerimize, paydaşlarımıza, personeli-
mize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Necdet AKTAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı
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Giriş
Günümüzde, daha önce sadece firma-

ların gerçekleştirebildiği uluslararası 
ekonomik hareketler, gelişmiş iletişim 
ağları sayesinde bireyler tarafından da 

yapılabilmektedir.

Hızlı gelişmeye ayak uydurmaya çalışan ülkelerin, 
özellikle ekonomik alandaki yeni tanımlara uyum 
sağlayabilmesi, uluslararası rekabette varlığını sür-
dürüp küresel pazardaki payını artırabilmesi, yani 
yeni sistemde var olabilmesi yaşamsal önem taşı-
maktadır.

Bu süreçte özel sektörün önemi, yeni yatırımlara 
uyum sağlayarak kalkınmadaki öncülüğü nedeniyle 
giderek artmış, küresel pazarda rekabet düzeyinin 
artırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Rekabet dü-
zeyi yüksek bir özel sektörün yaratılmasında, dev-
letin düzenleyici, denetleyici ve teşvik edici rolünün 
yanı sıra, en büyük görev özel sektörün bizzat ken-
disine düşmektedir.

Devletin girişimcilere sağladığı fırsat alanları hem 
ulusal hem de yerel düzeylerde olmaktadır. Bu fır-
satlardan sadece ulusal düzeyde büyük firmalar de-

ğil, bazı yerel girişimciler de yararlanabilmektedir.

Bu süreç, özel sektörün tek ve kanuni temsilcisi ola-
rak, borsalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve 
sorumluluk yüklemektedir. Borsa yöneticileri, bah-
se konu yatırımlarda üyelerine yol göstermeli, on-
ları yönlendirmeli ve bu fırsatları yakalamalarına 
öncülük etmelidirler.

Maddi kaynakları yeterli olsa bile, çağdaş bir yapı-
ya kavuşamayan borsaların bu değişim ve dönüşüm 
sürecinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça 
güçtür.

Küresel ekonomi ile birlikte ortaya çıkan tüm bu 
etkenler; Nusaybin Ticaret Borsasının, geleceğini 
sağlıklı bir şekilde planlaması ve belirlediği vizyona 
ulaşması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. 
Bu çerçevede 2015 - 2018 yıllarına ait stratejik plan 
hazırlanmıştır.

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

Necdet AKTAŞ | Yönetim Kurulu Başkanı
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Stratejik Planın Önemi 
Ve Hazırlanması
Nusaybin Ticaret Borsası için stratejik plan hazırlanırken;

* Nereye, nasıl gideceğini ve bu yolda temel amaç ve hedeflerini belirlemeyi,

* Bilinçli bir sistem ve eylem yaratmayı,

* Sınırlı kaynakları geliştirmeyi veya sınırlı kaynakları en etkin şekilde kullanmayı,

* Değişen ve gelişen tüm sosyo- ekonomik koşullara uyum sağlamayı,

* Misyonunu ileriye götürmeyi,

* Vizyonuna ulaşmayı,

* Birlikte geleceği yaratmayı,

hedeflemiş ve bu yaklaşım ile planını hayata geçirmiştir. Ayrıca en önemli dış paydaşı ve temel ortağı olan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin vizyonu ve misyonu ile uyum içinde olarak;

     -Borsa faaliyetlerini yetkin personeli ile kurumsallaşmış biçimde yürüten,

     -Yüzde yüz üye memnuniyetini hedefleyen,

     -Planlarını üye beklentileri doğrultusunda oluşturan,

     -Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda 

rekabet edebilmeleri için üyelerine; kurumsallaşma, AR-GE, inovasyon, 

verimlilik, finans kaynaklarına ve dış pazarlara erişim gibi konularda eğitim ve 

aktif danışmanlık hizmeti veren,

Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği özel sektör camiasının menfaatlerini koruyan bir yönetim 
anlayışı içerisinde stratejik planını hazırlamıştır.
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NUSAYBİN HAKKINDA

NUSAYBİN’İN TARİHİ
E-90 karayolu üzerinde Suriye ile sıfır noktasında bu-
lunan Nusaybin , Dicle-Fırat arasındaki havzanın yani 
Mezopotamya’nın kuzey kısmında bulunmaktadır. M.Ö. 
4500 yıllarında Subarular tarafından kurulan şehir, M.Ö. 
3000 yıllarında Sümer kralı Lugazakis tarafından “Nır-
bo” olarak adlandırılmış ve Çağ Çağ Deresinin batısında 
yeniden inşa edilmiştir. Tarih süresince yukarı Mezopo-
tamya’nın en büyük şehri olarak sürekli yer almıştır.

Kuruluşundan Sümerlerin yıkılışına kadar (M.Ö. 2850) 
Sümer İmparatorluğuna bağlı kalmıştır. M.Ö. 2850-2300 
yılları arasında Akadlar, M.Ö. 2300-2060 Yılları arasın-
da Akad-Sümer imparatorluğu, M.Ö. 2060-1800 Yılları 
arasında Babilliler, M.Ö. 1800-1305 yılları arasında Mi-
tanililer, M.Ö.1305-715 de Asurlular, M.Ö.612-330 yılla-
rı arasında Med-Persler, M.Ö. 330 da Selefkuslar, M.Ö. 
130-M.S. 50 Yılları arasında Abgar Krallığı, sonrada 
Romalıların hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 637 yıllarına 
kadar şehir sürekli Romalılar ile Sasaniler arasında el 
değiştirmiştir. M.Ö 637 yılında İslam orduları hakimi-
yetine giren Nusaybin, sıra ile Emeviler, Abbasiler, Mer-
vaniler, Eyubiler, Selçuklular, M.S. 1258 de Hulagu hanın 
eline geçmiş, daha sonra Karakoyunlular, Artukoğulları 
ve Akkoyunlular, daha sonra da 1516 yılında Osmanlı 
İmparatorluğuna geçmiştir. Nusaybin’in ilk kurulduğun-
daki adı bilinmemektedir. Ancak Sümerler döneminde 

“Nırbo” denilmiştir.

Babilliler şehre Armis veya Nisibis, Huri-Mitaniler Na-
bila, Kenge, Nas-ü-bina, Asurlular Meppin- Suba, Ro-
malılar Antimosya, Süryaniler Nasibina-Sarbo, Sasaniler 
Ahvaz , Araplar Nasibeyn, Osmanlılar ise Nisebin, Cum-
huriyet döneminde de Nusaybin adını almıştır.Görülü-
yor ki 4000 yıldır hep aynı isim kullanılmıştır.

COĞRAFİ DURUM
Nusaybin, 500 metreyi aşan platosu ile yukarı Mezopo-
tamya bölgesine Çağ Çağ Deresinin kıyısında bereketli 
topraklar üzerinde kurulmuştur. İlçe kuzeyi dağlık (Gü-
neydoğu Torosdağlan) olup, kuruluş yeri itibariyle Şan-
lıurfa’dan başlayan Harran Ovasının devamı olup, Ciz-
re’ye kadar uzanan geniş bir ovanın üzerinde yer almıştır. 
Ova düz ve engebesizdir. Nusaybin’in iki önemli akar-
suyu vardır. Bunlardan en önemlisi ve en büyüğü olan           
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Çağ Çağ Deresi, Güneydoğu Toroslar’ın Bagok Dağla-
rı’ndan doğmaktadır.Beyaz su ve Karasu birleşiminden 
meydana gelen dere, Nusaybin Ovası’na akmaktadır. İlçe 
arazisini ve yerleşim alanını ikiye bölerek geçen ve yö-
reye büyük önem kazandıran Çağ Çağ Deresi Suriye’de 
Habur Irmağı’na karışır. Sulama kanallarıyla ovada sulu 
ziraat yapılmaktadır. 

NUSAYBİN TARIMI
Mardin’in Nusaybin ilçesinde kurulan birçok serada elde 
edilen ürünler çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Avrupa 

Birliği (AB) Hibe Projeleri kapsamında kurulan seralar 
devlet tarafından yüzde 50 hibe yöntemi ile destekleni-
yor. Çağ Çağ Deresinin hayat verdiği Nusaybin’de pa-
muk, mısır ve tahıl tarımı önemlidir. Ayrıca Nusaybin’de 
zerdali, nektarin ve üzüm belli başlı meyvelerdir.

NUSAYBİN YER ALTI 
ZENGİNLİĞİ
Nusaybin’in bir diğer dikkate değer özelliği de yer altı 
zenginliğidir. Petrol ve doğalgaz çıkarılan bölgelerdeki 
gelişmişlik dikkati çeker. Suriye ile sınır ilçesi olması iti-
bariyle zengin bir sınır ticareti potansiyeline sahiptir. 
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MOR YAKUB KİLİSESİ VE NUSAYBİN OKULU
Nusaybin ve çevresinde ise M.S. 150 yıllarından sonra Tanrılara adanmış tapınakların üzerine kiliseler ve manastırlar 
inşa edilmeye başlandı. Mor Yakub, M.S. 3. yüzyılın ortalarında bu tarihi bölgede dünyaya gelmiş ve Nusaybin yakın-
larında bulunan bir manastırda dünyadan el etek çekerek rahiplik hayatına başlamıştır. Nusaybin’den gelen yetkili ki-
şiler Mor Yakub’u kendi manastırından alıp Diyarbakır’a götürmüş, M.S. 309 yılında Meryemana Kilisesi’nde toplanan 
episkopal kongrenin kararıyla Nusaybin episkoposluğuna takdis edilmiş ve terfi edilmiştir. 

Mor Yakub Nusaybin’deki kilisenin küçük olduğunu düşünmüş ve bugün bir kısmı mevcut olan Mor Yakub Kilisesi’ni 
313 yılında inşa ettirmeye başlamıştır. Kilisenin içinde bulunan 3 metre uzunluğundaki taşlar, taş işçiliğini sergileyen 
kemerlerindeki bezemeler, kutsal ayinin icra edildiği bölümlerdeki yarım kubbeler, duvardaki diğer motifler ve yapı-
lar büyülü bir görünüm sergilemektedir.

Bizans İmparatorluk topraklarında Nasturilere karşı girişilen zulüm hareketleri yüzünden, 489 tarihinde Sasani Hü-
kümdarı Kubad’ın izniyle ve Nusaybin Metropoliti Barsavmo ile Urfa Okulu’nun eski rektörü Narsay’ın çabalarıyla 
Edessa’dan (Urfa’dan) Nusaybin’e nakledildikten sonra, burası asırlar boyunca Nasturilerin manevi merkezi oldu. Öğ-
retmen Narsay ve Episkopos Barsavmo okula yeni kanunlar ve düzenlemeler getirdi. 496 yılında Nusaybin Episkoposu 
Barsavmo’nun yerine geçen 2. Mor Huşoh bu kanunları daha da genişletmiş ve onun döneminde okul yalnız doğuda 
değil, Roma İmparatorluğu’nda ve Afrika’da bile büyük bir ün kazanmıştır. Nusaybin Okulu 7. yüzyıla kadar hizmet 
vermiştir. Kültür ve medeniyete ışık saçan bu okulların çalışmalarından dolayı Nusaybin “İlimlerin beşiği, eğitim 
kenti ve öğretmenlerin annesi” olarak adlandırılmıştır.

NUSAYBİN’İN DOĞAL VE 
TARİHİ GÜZELLİKLERİ
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ZEYNEL ABİDİN CAMİ
Hz. Muhammed’in 13 torunundan biri olan Zeynel 
Abidinve onun kız kardeşi Zeynep’in türbelerinin 
bulunduğu, ilçenin en önemli camisidir. Cami es-
kiden küçük bir mescitti. 1956 yılında Kaymakam 
Mustafa Tütüncü’nün girişimleri ve halkın yardım-
ları ile görkemli minaresi yapılmış, sonraki yıllarda 
eyvan son cemaat yerine eklenmiştir. Daha sonra-
ları da iki katlı ek bir bina yapılarak cami ilçenin en 
önemli ibadethanesi durumuna getirildi.

GİRNAWAS
Yeterli ilginin gösterilmesi ve gerekli araştırmaların 
yapılması halinde dünyaya ışık tutacak, medeniyet-
ler tarihine yeni bir sayfa ekleyecek olan Gırnawas, 
Nusaybin’in 4 km kuzeyinde, Çağ Çağ Vadisi’nin 
Kuzey Mezopotamya ovasına açıldığı noktada, tam 
vadi ağzında bir höyüktür. Çağ Çağ’ın batısında yer 
alan höyük 350 m çapında yuvarlak bir alanı kap-
lamaktadır. Şu anda mevcut yüksekliği 25 m’dir. 
Çevresi sulanabilir tarım arazisi ile kaplıdır. Günü-
müzde basit bir kanal sistemi ile sulanan bu arazide 
her türlü ağaç ve sebze yetişebilmektedir. Arkeolojik 
önemi nedeniyle Gırnawas, birçok bilim adamı ta-
rafından ziyaret edilmiştir.

SELMÂN-İ PÂK (SELMÂN-İ 
FARİSİ) MAKAMI
İlçedeki makamı çeşitli yerlerden gelen çok sayıda 
insan tarafından ziyaret edilen Selmân-i Pâk’ın, Hz. 
Muhammed’in berberliğini yaptığı söylenir. İsfa-
hanlı Selmân-i Pâk, Mecusi (ateşperest) idi. İran’da 
iken kiliseye gidip Hıristiyan oldu. Daha sonra Ana-
dolu’ya geçip kiliselerde hizmet etti. Gençlik yılları-
nın bir bölümünü Nusaybin’de bir kilise papazının 
yanında geçirdiği söylenmektedir. Daha sonraları 
Şam’a, oradan da Medine’ye geçti. Rivayete göre bir 
Yahudi’nin elinde köle durumunda bulunduğu sı-
ralarda Hz. Muhammed (SAV) ile karşılaşır ve ya-

hudi’den satın alınarak serbest bırakılır, sonradan 
da peygamberimizin berberliğini yapmaya başlar. 
Resulullah’ın huzurunda ve sohbetinde kemâle erer; 
Hz. Ömer zamanında yüksek makamlara getirilir.
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MERDİS-MARİİS-MARİN 
HARABELERİ (MARİNE)
Nusaybin ilçesinin 15 km kuzeydoğusundadır. Asu-
rilerin Merdis, Komukların Mariis adını verdikleri 
Marin, Mezopotamya’nın en eski ve en büyük şehir-
lerinden biridir. Değişik tarihlerde çokca el değiş-
tirmiştir. Tarihin çok eski bir şehri olan Marin, bu-
gün taş ve toprak yığını durumundadır. Harabeler 
arasında Roma, Bizans ve Süryani Kadim cemaatine 
aitbirçok kilise kalıntısı görülmüştür. Şehrin batı-
sında bulunan kale, Marin’in geçmişi hakkında bilgi 
verebilecek niteliktedir.

MOR EVGİN MANASTIRI
Girmeli (Gremîra) bucağının 7 km kuzeyindedir. 
TûrAbidin Dağı’nın yamacında, ovadan 500 metre 
yükseklikte, mağara ve yapılardan oluşmaktadır. 
Çevrenin en eski tapınaklarındandır. Mor Evgin’in-
Hıristiyan azizlerinden, İncil müjdecilerinden oldu-
ğu belgelerde yazılıdır. Yapılış tarihi belli olmayan-
manastır halk arasında “Deyr-Marog” adıyla anılır.

MOR ABRAHAM MANASTIRI
Bagok Dağı’nın doruk noktasındadır. Bu manastır 
bir tapınaktan çok büyük bir asker kışlasına benze-
mektedir. Yapının çok eski çağlara ait olduğu ilk gö-
rüşte hemen anlaşılmaktadır. Çok eski olan bu ya-
pının daha sonra Hıristiyanlarca kiliseye çevrildiği 
tahmin edilmektedir. Mor Abraham Aziz İbrahim 
demektir. Aziz İbrahim orta Asya’nın Kaşkar ken-
tinden gelen eski Türk boyutlarından gelen bir hı-
ristiyan din adamıydı.

MOR YUHANA KİLİSESİ 
(DEYR-GAZEL)
Mor Evgin Manastırı’nın doğusunda TûrAbdin Da-
ğı’nın kayalık bir yamacındadır. Bir dizi eski yapı-
dan oluşmaktadır. Halk arasında “Deyr-Gazel” diye 
bilinmektedir. Mor Evgin Manastırı’na 5 km uzak-
lıktadır.

KIŞLA
Nusaybin’de, şimdi yıkık bir duvardan başka kalın-
tısı olmayan kışla, Diyarbakır Valisi Hafız Mehmed 
Paşa tarafından 1837 yılında yaptırılmıştır. Büyük 
bir alana kurulan kışlanın 300’den fazla odası ve gi-
riş kapısında iki büyük aslan heykeli vardı. 1891 yı-
lında 2. Abdülhamid zamanında kurulan Hamidiye 
Süvari Alayları’nın Nusaybin kolu bu kışlada barın-
maktaydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da binlerce 
askerin kaldığı kışlanın büyük bir bölümü 1970’lere 
kadar ayaktaydı.
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GENEL BİLGİLER
DÜNYADA BORSACILIĞIN TARİHİ
Borsacılığın tarihi genel olarak 14. yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200-1500 yıllarına kadar gitmektedir. Roma 
ve Finikelilerin yazıtlarından elde edilen bilgilere göre, bu çağda yaşayan insanlar, gerçekleştirdikleri panayırla ilk 
borsacılığın temelini atmışlardır.

ÜLKEMİZDE BORSACILIĞIN TARİHİ
Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1873 yılında bir nizamname ile “ Dersaadet Tahvilat Borsası “ adı 
altında kurulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere bu borsa “Menkul Değerler Borsası” niteliğindedir. Bu tarihten 
13 yıl sonra 15 Nisan 1886’da yayınlanan “Umum Borsalar Nizannamesi” ile ticaret borsalarının da kuruluşuna geçil-
miştir. Yurdumuzda ilk ticaret borsası İzmir’de 1892 yılında “İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası “ adı altında çalışmala-
rına başlamıştır. Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul Ticaret Borsası 1925  ve  Ankara Ticaret Borsası 1927 yılında 
kurulmuştur.

NUSAYBİN’DE BORSACILIĞIN TARİHİ
Nusaybin Ticaret Borsası 1994 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 13.01.1994 tarih ve 01037 sayılı kararı ile kurulmuştur. 
03.05.1994 tarihinde Borsa Meclisi, 03.05.1994 tarihinde Meclis Başkanı, Başkan Vekili seçilmiş, 10.05.1994 tarihinde 
de Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri yapılmış ve Borsamız fiilen faaliyete geçmiştir.

1994 yılında bir iş merkezinin zemin katında, küçük bir ofiste faaliyetine başlayan Nusaybin Ticaret Borsası, hizmet ka-
litesini arttırma amacı ile modern bir hizmet binası yaptırmıştır. 2014 yılından bu yana yeni hizmet binasında daha iyi 
şartlarda hizmet veren Nusaybin Ticaret Borsası bu süre zarfında ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi 
almış ve Akredite Borsa olma yolunda başvuru yaparak TOBB 11.dönem Akredite Oda/Borsalar listesinde yer almıştır.
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT
Borsalar kamu tüzel kişiliğine sahip olması sebebiyle yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu belirli bir 
altyapı mevcuttur. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu başta olmak üzere, 
Borsa’nın görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çeşitli yasal mevzuat bulunmaktadır. 
Tabi olduğu temel mevzuatlar; 
• 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve İlgili Tüm Yönetmelikler 
• 6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun 
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Kanuna Bağlı Olarak Çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelikler 
• 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yönetmelikleri 
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
• 5996 Sayılı Kanun Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda, Yem Kanunu 
• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
• 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Ait Kanun 
• Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük (4/1283 sayılı) 
• Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük (7/4331 sayılı) 
• Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi)(2012/25) 
• Pamukların Standardizasyonuna İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi)(2012/27) 
• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğler 
• TSE Standartları 
• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İlgili Yönetmelik ve Tebliğler 
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Tebliğleri 
• 185 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 
• 202 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI
FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLERİ
Tescil Hizmetleri
Borsamızın da tabi olduğu 5174 sayılı Kanunun 46. Maddesine göre, borsaya dahil ürünlerin en az miktar-
ları üzerinde yapılan alım satımların ticaret borsalarına tescili zorunludur. Bununla beraber, borsaya dahil 
maddelerin ihracat ve ithalatının da tescili gerekmektedir. Borsaya dahil olmamakla birlikte yeterli arz ve 
talebi bulunan tarımsal ürünlerin alım satım işlemlerinin de, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak, tescil 
ettirilmesi imkanı bulunmaktadır. Tescil işlemi, gerçekleştirilen alım, satımın hukukiyet kazanmasını sağ-
lamakta olup, tarafların hakların teminat altına almaktadır. Bunun yanı sıra, müstahsil alımlarının borsa-
larda tescil edilmesi ile, zirai ürün vergisi olan stopaj hayvansal ürünlerde yüzde 2’den yüzde 1’e, diğer zirai 
ürünlerde ise yüzde 4’ten yüzde 2’ye inmektedir. Tescil işlemlerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler 
halinde yayınlanması sayesinde kamuoyunun güncel tarımsal ürün fiyat bilgisine ulaşması sağlanmaktadır.

Ar-Ge Hizmetleri
Nusaybin Ticaret Borsası’nda, düzenli olarak tarım sektörü, tarımsal ticaret ve borsa faaliyetlerine ilişkin, 
araştırma, rapor, görüşler hazırlanarak, üyelerin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Aynı zamanda, istatistiki 
veri tabanları oluşturulmakta, ve güncellemesi yapılmakta ve istatistiki bültenler hazırlanmaktadır. Tarım 
sektörünün gelişimine yönelik projeler yürütmektedir.

Enformasyon Hizmetleri
Nusaybin Ticaret Borsası, ekonomi, tarım sektörü ve borsa kotasyonuna dahil maddelere ilişkin gelişmeler 
ve güncel verilerle ilgili raporlar, e-bülten, bültenler hazırlayarak üyelerine bilgi akışı sağlamaktadır.

Tahkim Hizmetleri
Borsamız, üyelerinin kendi aralarında veya üye olmayanlarla yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması 
halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde hakemlik hizmetini yürütmektedir. Bor-
sanın hakemlik yapabilmesi, tarafların, aralarındaki anlaşmazlığın borsanın hakemliğiyle çözülmesi husu-
sunda yazılı olarak anlaşmasına ve talepte bulunmasına bağlıdır.

Belgelendirme Hizmetleri
Nusaybin Ticaret Borsası, bağlı yasa ile tanımlanan bilirkişi ekspertiz raporları, fire, zayiat ve randıman tes-
pitleri, ürün analiz raporları, yerli malı belgesi, üyelik belgesi düzenleme hizmetleri sunmaktadır.
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HİZMET BİRİMLERİ
Mali İşler Müdürlüğü
Borsamızın mali işlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar. İzmir Ticaret Borsası’nın genel 
kabul görmüş muhasebe ilkeleri, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uy-
gun olarak muhasebe kayıtlarının tutulduğu servistir. Borsanın tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde 
edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulması, mali tabloların mu-
hasebenin temel ilkelerine uygun olarak, zamanında ve doğru olarak haftalık, aylık ve yıllık dönemlerde ra-
porlanması, yıllık borsa bütçesinin hazırlanması, mevduatlarımızın kurum lehine yönlendirilmesi görevleri 
arasındadır. Ayrıca üyelerin mali problemlerine çözüm üretmek amacı ile ilgili merciler nezdinde gereken 
temasların yürütülmesini sağlar.

Tescil ve Kontrol Müdürlüğü
Borsaya dahil maddelere ait alım satımların (alivre ve vadeli olanlar dahil) mevzuat, meclis ve yönetim 
kurulu kararlarına uygun olarak tescillerinin yapıldığı servistir. Tescile intikal ettirilen alım satım beyan-
namelerinde (alivre ve vadeli olanlar dahil) firma unvanlarının, vergi bilgilerinin birim fiyatının rayiç fi-
yatlara uygunluğunu araştırarak, imzaların doğruluğunu inceler ve eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar. 
Gelir Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca zirai stopajının kontrolünden sonra, usulüne uygun bir şekilde tescil 
işlemini gerçekleştirir ve ücretini tahsil eder. Teminat defterlerini işleyerek, muhtasar yönünden borçlu fir-
maları izler. Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlarlar. 
İşlem salonlarında ve korbeyde gerçekleştirilen işlemlerin salon işlem defterlerine kaydedilmesini sağlar. 
Borsamızın görev alanı içindeki yerlere gezici ekip göndererek tescil işlemlerini gerçekleştirir.
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MECLİS

HESAP

İNCELEME

KOMİSYONU
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AKREDİTASYON 
İZLEME

KOMİTESİ

BİLGİ İŞLEM

BİRİMİ

BASIN YAYIN

BİRİMİ

BORSAMIZIN ORGANİZASYON YAPISI
Nusaybin Ticaret Borsası Organisazyon Şeması
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Nusaybin Ticaret Borsası’nın Örgüt Yapısı
Meclis
Meclisin Oluşumu, Süresi ve Üye Sayısı
Nusaybin Ticaret Borsası Meclisi, ”Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre  oluşur. Borsanın karar ve denetim organı olan meclisin görev 
süresi dört yıldır. Borsa Meclisinin ilk toplantısında, dört yıl için bir başkan ile iki başkan yardımcısı ve bir 
kâtip üye seçilir. Süresini tamamlayan meclis başkan yardımcıları ile katip üye, sonraki seçimlerde yeniden 
seçilebilirler. Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçileme-
zler.

Meclisin Görev ve Yetkileri
Meclisin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

 • Aynı çalışma alanı içindeki diğer borsaların görüşü alınmak kaydıyla, meclis üye tam sayısının üçte 
birinin veya yönetim kurulunun teklifi üzerine, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak, 

 • Bütçeyi, aylık mizan ve bütçe izleme raporunu, fasıllar arası aktarma taleplerini, ek ödeneğe ilave 
edilmesi veya olağanüstü ödenek konulması tekliflerini incelemek ve onaylamak, 

 • Kendi üyeleri arasından dört yılda bir muhtelif teşekküllerin genel kurullarında borsayı temsil edecek 
delegeleri seçmek, 

 • Yönetim Kurulu, meslek komiteleri, disiplin kurulu ile kendi üyeleri arasından ihdas edeceği komi-
syonların üyelerine verilecek huzur hakkını tespit etmek, 

 • Borsaya dahil maddelerin asgari tescil miktarlarını tespit etmek ve Birliğin olumlu görüşü üzerine 
Bakanlığın onayına sunmak, 

 • Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarlarının göstermek zorunda oldukları güvencenin miktarını tespit 
etmek, 

 • Gerekli görmesi halinde, borsanın maddi duran varlıkları ile nakdi varlıklarının teminat altına alınması 
maksadıyla emniyet sigortası yaptırmak, (Meclis bu yetkisini Bütçe Talimatı ile Yönetim Kuruluna devrede-
bilir.) 

Kanunun 39’uncu maddesi ile verilen görevleri yapmak.
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Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulunun Oluşumu, Süresi ve Üye Sayısı
Yönetim Kurulu, ”Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yö-
netmelik” hükümlerine göre  oluşur. Borsanın yürütme organı olan yönetim kurulunun görev süresi dört 
yıldır. 

Yönetim Kurulu Başkanı, meclis tarafından, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri 
ile birlikte seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, dört yıl için iki başkan yardımcısı ile bir 
sayman üye seçer. Süresini bitirenler yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

 • Borsanın gelir ve giderleri ile ilgili her türlü ücret tarifelerini hazırlamak ve meclisin kabulüne sunmak, 

 • Bütçeye ve meclis kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak, 

 • Gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel 
sekretere devretmek, 

 • Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarları tarafından meclisçe belirlenecek miktarlarda borsaya sunulan 
güvenceleri inceleyerek, kabul veya reddetmek, 

 • Ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve gerekli görülen diğer konularda her türlü incelemeleri yapmak, 
faaliyet ve raporlar düzenlemek, 

 • Borsanın çalışma alanına münhasır olmak üzere, gerekli gördüğü veya ilgililerin talep ettikleri maddel-
erin fire, zayiat ve randıman oranlarını; ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda yönetim 
kurulu tarafından görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine tespit etmek, 

 • Kayıtlı üyelerin derecelerini incelemek ve gerekli revizyonu yapmak, 

 • Bütçe dışı yapılacak harcama tekliflerini meclisin onayına sunmak, 

 • Altı ayda bir yapılacak meslek komiteleri ortak toplantılarına katılmak, 

 • Mesleki konularda görüş oluşturmak amacıyla dört ayda bir düzenlenecek ilçe oda ve borsa yönetim 
kurulları ortak toplantılarına katılmak, 

Kanunun 41’inci maddesi ile verilen görevleri yapmak. 
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Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulunun Oluşumu, Süresi ve Üye Sayısı
Borsa Disiplin Kurulu, ”Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulunun görev süresi dört 
yıldır. Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Gerektiğinde, 
başkanın veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Ayrıca, en az üç üyenin Disiplin Kurulu 
Başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine disiplin kurulu, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en 
yaşlı kurul üyesi tarafından toplantıya çağrılır. Disiplin Kurulu toplantılarına, başkanın yokluğunda en yaşlı 
üye başkanlık yapar. 

Borsa Disiplin Kurulunun görevleri kanunun 44’üncü maddesi ile düzenlenmiştir.

Komisyonlar
Borsa Meclisi, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri 
arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi 
yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis, çalışmalarını kolaylaştırmak veya hızlandır-
mak amacıyla, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre komisyonları kurabilir veya kurulmuş 
olanları kaldırabilir.

Akreditasyon ve Stratejik Planlama Komisyonu
Borsanın TOBB Akreditasyon Sisteminin yürütülmesi, stratejik plan hazırlığı ve izlemesini koordine eden 
komisyondur. Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşur.

Hesapları İnceleme Komisyonu
Borsanın hesap hareketlerinin incelendiği ve rapor olarak yönetim kurulu ve meclise bilgi veren komisyon-
dur. Yönetim kurulunca tespit edilen 7 asıl ve 5 yedek borsa üyesinden oluşur.
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MECLİS KURULU

Meclis Başkanı
Ümit YUMUŞAK

Meclis Başkan Yar.
Abdulhakim AYTİMUR

Meclis Başkan Yar.
Ziver ARSLAN

Meclis Üyesi
Necdet AKTAŞ

Meclis Üyesi
Serbest KARTAL

Meclis Üyesi
Şehmus PEKER

Meclis Üyesi
Abdulaziz KAPLAN

Meclis Üyesi
Yılmaz BARIŞ

Meclis Üyesi
Davut AYAZ

Meclis Üyesi
Fehmi SÜLEYMANOĞLU

Meclis Üyesi
Şükrü GÜMÜŞ

Meclis Üyesi
Abdulhalim AYDIN

Meclis Üyesi
Mehmet Şerif YAKŞİ

Meclis Üyesi
Cemal MERTOĞLU
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YÖNETİM KURULU

Yönetim Kur. Sayman Üyesi
Serbest KARTAL

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Şehmus PEKER

Yönetim Kurulu Üyesi
Davut AYAZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulhalim AYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet AKTAŞ
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Disiplin Kurulu Üyesi
Abdulhalim KERİMOĞLU

Disiplin Kurulu Üyesi
Metin YİĞİTER

Disiplin Kurulu Üyesi
Mehmet Şerif ALTAY

Disiplin Kurulu Üyesi
Mehmet Latif ŞİMŞEK

Disiplin Kurulu Üyesi
Mahmut ARAZ

Disiplin Kurulu Başkanı
Süleyman BIÇAKÇI

DİSİPLİN KURULU
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HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU

GENEL KURUL DELEGELERİ

Hesapları İnceleme Komisyonu 
Başkanı

Ümit YUMUŞAK

Hesapları İnceleme Komisyonu
Başkan Yardımcısı

Yılmaz BARIŞ

Hesapları İnceleme Komisyonu
Başkan Yardımcısı

Cemal MERTOĞLU

Yönetim Kur. Sayman Üyesi
Serbest KARTAL

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Şehmus PEKER

Meclis Üyesi
 Necdet AKTAŞ
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PERSONEL

Veznedar
Mehmet Selim ATAY

Genel Sekreter Yard.
Abdullah DAL

Tescil Müdürü
Nazım AKTAŞ

Şoför
Aydın AKAY

İç Hizmet Sorumlusu
Sadiye KARDEŞ

Genel Sekreter
Mehmet Emin DOĞAN
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İNSAN KAYNAKLARI
ADI SOYADI İŞE GİRİŞ TARİHİ GÖREVİ EĞİTİM DURUMU KADRO DURUMU

Mehmet Emin DOĞAN 15.09.1994 Genel Sekreter Lise Kadrolu

Mehmet Selim ATAY 15.07.1994 Veznedar İlk Okul Kadrolu

Aydın AKAY 15.05.1999 Şoför İlk Okul Kadrolu

Abdullah DAL 15.08.2005 G.Sekreter Yardımcısı Lise Sözleşmeli

Nazım AKTAŞ 21.03.2013 Tescil Müdürü Lise Sözleşmeli

Sadiye KARDEŞ 16.12.2014 İç Hizmet Sorumlusu İlk Okul Sözleşmeli
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KURULUŞ YAPISINA GÖRE ÜYE DAĞILIMI
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YILLARA GÖRE NTB İŞLEM HACMİ

34	
	

	

	

	

YILLARA	GÖRE	NTB	İŞLEM	HACMİ	
İŞLEM	HACMİ	(TL)	

	

	
İŞLEM	HACMİ	(KG)	

	

	

1.575.243.554,72	

2.472.680.066,06	

897.969.108,78	

1.163.365.525,92	

684.954.747,87	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

2014	

2013	

2012	

2011	

2010	

3.925.756.466,00	

2.623.693.467,18	

2.028.492.364,70	

2.356.941.360,00	

1.566.048.770,50	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

2014	

2013	

2012	

2011	

2010	
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YILLARA GÖRE ÜRÜN DAĞILIMI

ÜRÜN CİNSİ BAZINDA MİKTAR DAĞILIMI (MAL GRUBU)
( 01.01.2010 - 31.12.2010 )
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YILLARA	GÖRE	ÜRÜN	DAĞILIMI	

	

ÜRÜN	CİNSİ	BAZINDA	MİKTAR	DAĞILIMI	(MAL	GRUBU)	

(	01.01.2010	-	31.12.2010	)	

	

Mal	Adı	 HMS	 HTS	 TOPLAM	

HUBUBAT	 759.067.083	 638.704.923	 1.397.772.006	

BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	 34.725.565	 40.123.166	 74.848.731	

BİTKİSEL	VE	HAY.GIDAMADDELERİ	 33.543.102	 2.768.990	 36.312.092	

TEKSTİL	HAMMADDELERİ	 10.347.596	 9.115.627	 19.463.223	

YAŞ	MEYVE	VE	SEBZELER	 11.842.667	 0	 11.842.667	

ORMAN	MAHSULLERİ	 1.732.840	 0	 1.732.840	

BİTKİSEL	YAĞLAR	 0	 703.550	 703.550	

ÇEŞİTLİ	GIDA	MADDELERİ	 0	 125.500	 125.500	

		 41.360	 0	 41.360	

KURU	MEYVELER	 33.300	 0	 33.300	

TOPLAM	 851.333.513	 691.541.756	 1.542.875.269	

	

	

	

	

91%	

5%	

2%	
1%	 1%	 0%	

0%	

0%	

0%	
0%	

TOPLAM	

HUBUBAT	

BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	

BİTKİSEL	VE	HAY.GIDA	MADDELERİ	

TEKSTİL	HAMMADDELERİ	

YAŞ	MEYVE	VE	SEBZELER	

ORMAN	MAHSULLERİ	

BİTKİSEL	YAĞLAR	

ÇEŞİTLİ	GIDA	MADDELERİ	

KURU	MEYVELER	
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ÜRÜN CİNSİ BAZINDA MİKTAR DAĞILIMI (MAL GRUBU)
( 01.01.2011 - 31.12.2011 )
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YILLARA	GÖRE	ÜRÜN	DAĞILIMI	

	

ÜRÜN	CİNSİ	BAZINDA	MİKTAR	DAĞILIMI	(MAL	GRUBU)	

(	01.01.2011	-	31.12.2011	)	

	

Mal	Adı	 HMS	 HTS	 TOPLAM	
HUBUBAT	 1.019.162.629	 1.089.834.585	 2.108.997.214	

BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	 19.425.041	 27.512.652	 46.937.693	

BİTKİSEL	VE	HAY.GIDA	MADDELERİ	 39.212.239	 2.383.064	 41.595.303	

YAŞ	MEYVE	VE	SEBZELER	 11.048.169	 843.256	 11.891.425	

TEKSTİL	HAMMADDELERİ	 4.206.551	 522.997	 4.729.548	

ORMAN	MAHSULLERİ	 1.070.000	 0	 1.070.000	

BİTKİSEL	YAĞLAR	 0	 256.930	 256.930	

CANLI	HAYVANLAR	 51.000	 158.765	 209.765	

KURU	MEYVELER	 5.400	 0	 5.400	

ÇEŞİTLİ	GIDA	MADDELERİ	 0	 0	 0	

TOPLAM	 1.094.181.029	 1.121.512.249	 2.215.693.278	

	

	

	

	

95%	

2%	

2%	
1%	 0%	 0%	

0%	

0%	

0%	0%	

TOPLAM	

HUBUBAT	

BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	
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ÇEŞİTLİ	GIDA	MADDELERİ	
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ÜRÜN CİNSİ BAZINDA MİKTAR DAĞILIMI (MAL GRUBU)
( 01.01.2012 - 31.12.2012 )
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YILLARA	GÖRE	ÜRÜN	DAĞILIMI	

	

ÜRÜN	CİNSİ	BAZINDA	MİKTAR	DAĞILIMI	(MAL	GRUBU)	

(	01.01.2012	-	31.12.2012	)	

	

Mal	Adı	 HMS	 HTS	 TOPLAM	
HUBUBAT	 565.968.169	 976.666.677	 1.542.634.846	

BİTKİSEL	VE	HAY.GIDA	MADDELERİ	 311.508.062	 2.012.661	 313.520.723	

BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	 30.380.690	 42.011.775	 72.392.465	

YAŞ	MEYVE	VE	SEBZELER	 20.621.534	 61.123	 20.682.657	

TEKSTİL	HAMMADDELERİ	 2.509.867	 1.067.209	 3.577.076	

		 1.788.000	 0	 1.788.000	

BİTKİSEL	YAĞLAR	 0	 1.322.350	 1.322.350	

KURU	MEYVELER	 0	 20.000	 20.000	

ÇEŞİTLİ	GIDA	MADDELERİ	 0	 2.000	 2.000	

CANLI	HAYVANLAR	 103	 103	 206	

TOPLAM	 932.776.425	 1.023.163.898	 1.955.940.323	
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ÜRÜN CİNSİ BAZINDA MİKTAR DAĞILIMI (MAL GRUBU)
( 01.01.2013 - 31.12.2013 )
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YILLARA	GÖRE	ÜRÜN	DAĞILIMI	

	

ÜRÜN	CİNSİ	BAZINDA	MİKTAR	DAĞILIMI	(MAL	GRUBU)	

(	01.01.2013	-	31.12.2013	)	

	

Mal	Adı	 HMS	 HTS	 TOPLAM	
HUBUBAT	 728.354.137	 980.643.129	 1.708.997.266	

BİTKİSEL	VE	HAY.GIDA	MADDELERİ	 143.538.313	 209.049	 143.747.362	

BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	 69.317.078	 70.215.780	 139.532.858	

YAŞ	MEYVE	VE	SEBZELER	 34.849.216	 59.195	 34.908.411	

ORMAN	MAHSULLERİ	 5.555.000	 3.720.000	 9.275.000	

TEKSTİL	HAMMADDELERİ	 2.169.834	 722.441	 2.892.275	

KURU	MEYVELER	 682.200	 226.200	 908.400	

BİTKİSEL	YAĞLAR	 0	 439.620	 439.620	

CANLI	HAYVANLAR	 47.710	 24.362	 72.072	

		 0	 0	 0	

TOPLAM	 984.513.488	 1.056.259.776	 2.040.773.264	
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ÜRÜN CİNSİ BAZINDA MİKTAR DAĞILIMI (MAL GRUBU)
( 01.01.2014 - 31.12.2014 )
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YILLARA	GÖRE	ÜRÜN	DAĞILIMI	

ÜRÜN	CİNSİ	BAZINDA	MİKTAR	DAĞILIMI	(MAL	GRUBU)	

(	01.01.2014	-	31.12.2014	)	

Mal	Adı	 HMS	 HTS	 TOPLAM	
HUBUBAT	 1.238.929.191	 1.158.036.237	 2.396.965.428	
YAŞ	MEYVE	VE	SEBZELER	 185.265.922	 8.000	 185.273.922	
BİTKİSEL	VE	HAY.GIDA	MADDELERİ	 82.618.805	 800.000	 83.418.805	
BAKLİYAT	VE	MAMÜLLERİ	 27.203.863	 51.918.180	 79.122.043	
ORMAN	MAHSULLERİ	 4.080.000	 3.217.000	 7.297.000	
TEKSTİL	HAMMADDELERİ	 296.229	 1.600.103	 1.896.332	
BİTKİSEL	YAĞLAR	 28.000	 430.620	 458.620	
ÇEŞİTLİ	GIDA	MADDELERİ	 235.000	 0	 235.000	
		 17.000	 0	 17.000	
KURU	MEYVELER	 2.250	 0	 2.250	

TOPLAM	 1.538.676.260	 1.216.010.140	 2.754.686.400	
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ORMAN	MAHSULLERİ	

TEKSTİL	HAMMADDELERİ	

BİTKİSEL	YAĞLAR	
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PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş analizi, bir kurum ya da kuruluşun tüm girdi, çıktı ve süreçlerini etkileyen ve o kurum ya da kuruluşun hizmet 
ve faaliyetlerinden etkilenen tüm kişi, kurum ya da kuruluşları stratejik planlama sürecine dâhil etmesidir.
Borsamız, 2015-2018 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yürüttüğü paydaş analizi çalışmasına, iç ve dış pay-
daşları ile paydaş görüşlerinin alınma yöntemi ve stratejik plana nasıl yansıtılacağına ilişkin bir paydaş iletişim planı 
oluşturulmuştur. Bu plana göre, iç ve dış paydaşlarla anket uygulamasına karar verilmiştir.
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PAYDAŞ	ANALİZİ	

Paydaş	 analizi,	 bir	 kurum	 ya	 da	 kuruluşun	 tüm	 girdi,	 çıktı	 ve	 süreçlerini	 etkileyen	 ve	 o	 kurum	 ya	 da	
kuruluşun	hizmet	ve	faaliyetlerinden	etkilenen	tüm	kişi,	kurum	ya	da	kuruluşları	stratejik	planlama	sürecine	
dâhil	etmesidir.	
Borsamız,	2015-2018	Stratejik	Plan	çalışmaları	kapsamında	yürüttüğü	Paydaş	Analizi	çalışmasına,	 iç	ve	dış	
paydaşları	 ile	paydaş	görüşlerinin	alınma	yöntemi	ve	stratejik	plana	nasıl	yansıtılacağına	 ilişkin	bir	paydaş	
iletişim	planı	oluşturulmuştur.	Bu	plana	göre,	iç	ve	dış	paydaşlarla	anket	uygulamasına	karar	verilmiştir.	

PAYDAŞ	 İÇ	 DIŞ	 NEDEN	PAYDAŞ	 ÖNCELİĞİ	
Yönetim	Kurulu	 √	 	 Temel	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Meclis	Üyeleri	 √	 	 Temel	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Komisyonlar	 √	 	 Temel	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Disiplin	Kurulu	 √	 	 Temel	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Personeller	 √	 	 Temel	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Üyeler	 √	 	 Temel	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
TOBB	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
TOBB	Emekli	Sandığı	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Türkiye	Sicil	Gazetesi	 	 √	 Stratejik	Ortak	 İzle	
TOBB	Etü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Yerel	ve	Ulusal	Basın	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
TUİK	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Noterler	 	 √	 Stratejik	Ortak	 İzle	
Danışmanlık	Firmaları	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendir	
TSE	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendir	
TÜRKAK	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendir	
Mardin	Valiliği	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalışma	
Mardin	Artuklu	Üniversitesi	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çıkarları	Gözet	Çalışmalara	Dahil	Et	
Mardin	Büyükşehir	Belediyesi	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çıkarları	Gözet	Çalışmalara	Dahil	Et	
Mardin	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Mardin	TKDK	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Mardin	Milletvekilleri	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Fuar	ve	Organizasyon	Şirketleri	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Reklam	Ajansları	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çıkarları	Gözet	Çalışmalara	Dahil	Et	
Kızıltepe	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Kızıltepe	Ticaret	Borsası	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Yakın	Çevremizdeki	Özel	Laboratuarlar	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendir	
İŞKUR	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendir	
ABİGEM	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Nusaybin	Kaymakamlığı	 	 √	 Stratejik	Ortak	 İzle	
Nusaybin	Emniyet	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 İzle	
Nusaybin	Gümrük	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 İzle	
Nusaybin	SGK	İlçe	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çıkarları	Gözet	Çalışmalara	Dahil	Et	
Nusaybin	Adliyesi	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	İlçe	Seçim	Kurulu	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Nusaybin	Vergi	Dairesi		 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Milli	Eğitim	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çıkarları	Gözet	Çalışmalara	Dahil	Et	
Nusaybin	Mesleki	Liseler	ve	Yüksek	Okulu	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
Nusaybin	Genlik	ve	Spor	İlçe	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Nusaybin	Ziraat	Odası	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Çalışmalara	Dahil	Et	
Nusaybin	İlçe	Tarım	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Tarım	Kredi	Kooperatifi	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Esnaf	Sanatkarlar	Odası	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	TMO	Ajans	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	DSİ	102.Şube	Müdürlüğü	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Çağ	Çağ	Sulama	Birliği	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Muhtarlar	Derneği	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Engelliler	Derneği	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Bilgilendirme	
Nusaybin	Ticaret	Borsası	Tedarikçileri	 	 √	 Stratejik	Ortak	 Birlikte	Çalış	
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KURUM İÇİ VE ÇEVRE ANALİZLERİ - GZFT
GZFT analizi kurum/kuruluşun kendisinin ve kurum/kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir 
yöntemdir. Bu kapsamda, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlenir.

• Zengin tarımsal ürün potansiyelinin olması,
• Üyelerin, Borsa’nın kendilerini çok iyi temsil ettiğini düşünüyor olmaları,
• Kurum çalışanları ile üyeler arasında sağlıklı bir iletişim olması,
• Sınır kapısının mevcudiyeti,
• Tarihi ve tabii güzelliklerinin mevcudiyeti,

• Eğitim seviyesinin düşük olması,
• Atıl tarım arazilerinin varlığı,
• Hayvancılığın yeterli seviyede olmayışı,
• Tarıma dayalı sanayi birimlerinin yetersizliği,
• Davalı arazilerin çok olması,

• Verimli tarım arazilerine sahip olması,
• Katma değeri yüksek ürün yetiştirme potansiyelinin varlığı,
• Organik tarım yapabilme imkanının varlığı,
• Yeni teşvik sisteminde kalkınmada 6. Bölgede yer alması,
• Demiryolu çalışmalarındaki ilerlemeler,

• Dışarıya göç olgusu,
• Mülteci sorunu,
• Sınır kapısının kapalı olması,
• Girişimcilik ruhunun yetersizliği,
• Güvenlik algısının yatırımlar önünde oluşturduğu engeller,

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER



36

PEST ANALİZİ
Nusaybin’in uzak çevrede kontrolü dışındaki koşullar ve eğilimler incelenmiş ve borsa için kritik olan fırsatlar ve 
tehditleri belirleme amacıyla dünyada ve Türkiye de yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler ışığında, Nusaybin Ti-
caret Borsası PEST analizi uygulanmıştır. Bu bağlamda, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen, borsayı etkileyen ve 
etkileme olasılığı bulunan Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Teknolojik dış çevre unsurları ele alınarak PEST 
Analizi hazırlanmıştır.

Stratejik Yönetim anlayışının temel taşlarından biri olan katılımcılık felsefesi kapsamında kurumumuza ait GZFT ve 
PEST analizi yapılırken öncelikle iç ve dış paydaş anketlerinden yararlanılmıştır.
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PEST	ANALİZİ	

Nusaybin’in	 uzak	 çevrede	 kontrolü	 dışındaki	 koşullar	 ve	 eğilimler	 incelenmiş	 ve	 borsa	 için	 kritik	 olan	
fırsatlar	 ve	 tehditleri	 belirleme	 amacıyla	 Dünyada	 ve	 Türkiye	 de	 yaşanan	 ekonomik	 ve	 sosyal	 değişimler	
ışığında,	 Nusaybin	 Ticaret	 Borsası	 PEST	 analizi	 uygulanmıştır.	 Bu	 bağlamda,	 dünyada	 ve	 Türkiye’de	
meydana	 gelen,	 borsayı	 etkileyen	 ve	 etkileme	 olasılığı	 bulunan	 Politik,	 Ekonomik,	 Sosyo-Kültürel	 ve	
Teknolojik	dış	çevre	unsurları	ele	alınarak	PEST	Analizi	hazırlanmıştır.	

	 OLUMLU	AKIMLAR	 OLUMSUZ	AKIMLAR	

PO
Lİ
Tİ
K-
H
U
KU

Kİ
	 	

1- Yeni	anayasa	çalışmaları	
2- Dış	politikadaki	gelişmeler	
3- Demokratikleşme	çabaları	
4- Yapısal	reformların	devam	etmesi	

	
1- Ortadoğu	ülkelerinde	gelişen	olumsuz	

politik	süreç	
2- AB	entegrasyon	sürecinde	yaşanan	

olumsuzluklar	
	

EK
O
N
O
M
İK
	

	
1- Firmalar	üzerindeki	finansal	risklerin	azalması	
2- Türkiye’nin	bölgesel	konumunun	önem	

kazanması	
3- AB	Hibe	programları	
4- Hizmet	sektörüne	ihtiyacın	ve	ilginin	artması	
5- Kaliteli	ürünlere	talebin	artması	

	
1- Cari	açığın	yükselmesi	
2- Gelir	dağılımının	bozulması	
3- Teşviklerin	azalması	
4- Kâr	marjlarının	düşmesi	
5- Döviz	ve	altın	fiyatlarındaki	iniş	ve	çıkışlar	
6- Faizlerin	yükselme	eğilimi	göstermesi	
7- Komşu	ülkeler	ile	ticaretin	azalması	

SO
SY

O
-K
Ü
LT
Ü
RE

L	

	
	

1- Sivil	Toplum	Kuruluşlarının	etkinliğinin	
artması	
	

	
1- Aile	bağlarındaki	ve	sosyal	yapıdaki	

olumsuz	değişmeler	
2- Kırsal	alandan	kente	göçün	artması	
3- Çarpık	kentleşme	
4- Sağlık	imkanlarının	yetersizliği	

TE
KN

O
LO

Jİ
K	

	
1- Üretimdeki	teknoloji	unsurlarının	ön	plana	

çıkması	
2- Genç	kuşağın	bilişim	teknolojilerine	yakınlığı	
3- İletişim	araçlarındaki	çeşitlilik	
4- Alternatif	enerji	kaynaklarının	artması	

	
1- Teknolojideki	dışa	bağımlılık	
2- E-ticaretin	yeterince	etkin	

kullanılamaması	
3- İşletmelerin	Ar-Ge	yatırım	hızlarının	

düşmesi	
4- KOBİ	düzeyindeki	teknoloji	kullanımının	

yetersizliği	

	

Stratejik	 Yönetim	anlayışının	 temel	 taşlarından	biri	 olan	 katılımcılık	 felsefesi	 kapsamında	 kurumumuza	ait	GZFT	 ve	
PEST	analizi	yapılırken	öncelikle	iç	ve	dış	paydaş	anketlerinden	yararlanılmıştır.	
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MİSYON

VİZYON

TEMEL DEĞERLER

Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerin ve hizmet alanların beklenti 
ve ihtiyaçlarını beş yıldızlı hizmet anlayışı çerçevesinde karşılayarak, gerçek piyasa fiyatları-
nın tespiti, tescili ve ilan edilmesi ile ticaret ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmaktır.

Misyonu gerçekleştirebilmek için tüm paydaşları ile işbirliği halinde üye memnuniyeti ön 
planda tutacak bir biçimde, borsa uygulamalarında öncü ve yenilikçi olarak hizmet alanını 
genişleten saygın, güvenilir ve yetkin bir borsa olmaktır.

5174 Sayılı kanunda bahsedilen genel amaç ve temel ilkelerini uygulamanın yanı sıra;
• Katılımcılık,
• Yenilikçilik,
• Saydamlık,
• Hesap Verebilirlik,
• Takım Çalışması,
• Sürekli İyileştirme,
• Üye Memnuniyetine Odaklanma,
• Güvenilirlik,
• Dürüstlük,
• Liderlik,
• İş Ahlakı...
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NUSAYBİN TB KALİTE POLİTİKASI

NUSAYBİN TB MALİ POLİTİKASI

NUSAYBİN TB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

NUSAYBİN TB HABERLEŞME POLİTİKASI

NUSAYBİN TB BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Kanunumuz ve ilgili mevzuat ile borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üyelerimizin 
memnuniyetini ön planda tutarak borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına ulaşmasını sağlamak,
Üyelerimizin alım – satımlarını ve piyasa beklentilerini karşılama konusunda ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
Üyeler ve çalışanlar bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 Objektiflik ve güvenirlilik anlayışı ile en etkin bir şekilde hizmet verebilmek, borsamızın en temel görevidir.

Nusaybin Ticaret Borsası mali politikası; mali kaynakların önemli bir hizmet aracı olduğu bilinciyle üyeleri-
nin ve tarımsal paydaşlarının sosyakültürel hayatlarına katkı sağlayacak şekilde, ana hedefimiz olan borsa 
üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta birer aktör olarak kendi pazarları içerisinde söz sahibi olmalarını 
sağlamaktır. Mali kaynaklarını bu ana hedef doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek ya-
tırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatı-
rımların yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını sağlayan faaliyetler doğrultusunda kullanılır.

Nusaybin Ticaret Borsası her bir çalışanını ayrı bir birey ve değer olarak değerlendirir. Bu konuda izlediği 
politika teknolojik gelişmeler ışığında ekip çalışması ve takım ruhunu benimseyen, etik kurallara bağlı olarak 
iş sorumluluğunu alabilen personeller yetiştirmek ve bu zihniyeti kavrayabilmiş kaliteli bireylerden oluşan bir 
takım yaratmaktır. 

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağla-
mak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamak; 
üyelerin tarımsal ticarette global aktörler arasında yer almasına imkan tanıyacak bilgileri paylaşmak,  Nu-
saybin Ticaret Borsasının temel haberleşme politikasıdır. 

Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ede-
rek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, 
kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla borsamızın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe 
ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi klavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğ-
rultusunda arttırmaktır. 
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STRATEJİK AMAÇLAR
Nusaybin TB’nin 2015 – 2018 yılları için Stratejik Planında 3 gelişme alanı ve gelişme alanlarına yönelik stra-
tejik amaçları şu şekilde tespit edilmiştir.

GELİŞME ALANI – A: Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Artması

A.1: STRATEJİK AMAÇ: Nusaybin TB’nin Kurumsal Kimliğinin Güçlendirilmesi

A.1.1: HEDEF: Gelişen teknoloji doğrultusunda NTB’nin ulusal ve uluslar arası tanıtımının etkinliği-
nin arttırılması.

 A.1.1.1:FAALİYET: Kurumsal tanıtım öğelerinin yenilenmesi ve yabancı dillerde yayınlanması.

 A.1.1.2:FAALİYET: Web sitesinin tanıtım açısından güçlendirilmesi ve yabancı dillerde de erişim 
olanağının sağlanması.

 A.1.1.3:FAALİYET: Ulusal veya uluslar arası fuarlara stantlar açılması.

 A.1.1.4:FAALİYET: Nusaybin TB’nin bilgi işlem ve network alt yapısının güçlendirilmesi.

A.2: STRATEJİK AMAÇ: Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

A.2.1: HEDEF: Çalışma ortamı alt yapısının güçlendirilmesi.

 A.2.1.1:FAALİYET: Güvenlik ve alarm sistemlerinin yenilenmesi.

 A.2.1.2:FAALİYET: Bilgi işlem odası soğutma ve bilgi yedekleme sisteminin kurulması.

A.2.2: HEDEF: Personelin kişisel ve mesleki gelişim olanaklarının arttırılması.

 A.2.2.1:FAALİYET: Yıllık eğitim ihtiyaç analizi ve performans değerlendirme çıktıları doğrultusun-
da personel için eğitim planlaması yapılması. Personele yönelik  yabancı dil eğitimlerinin planlamasının 
yapılması.

 A.2.2.2:FAALİYET: Performans değerlendirme sisteminin revize edilerek geliştirilmesi.

 A.2.2.3:FAALİYET: Personele yönelik motivasyon ve bilgi paylaşım toplantıları ile sosyal aktiviteler 
düzenlenmesi.
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GELİŞME ALANI – B: Üyelerin Rekabet Güçlerinin ve Girişim Kapasitelerinin Arttırılması, 
Kurumsallaşmaları, Mesleki Etkinliklerinin Kolaylaşması
B.1: STRATEJİK AMAÇ: Üyelerin Mesleki Etkinliklerinin Kolaylaştırılması, Kurumsal Gelişimlerinin 
Sağlanması, Iş Geliştirme ve Hedef Pazar Konularında Destek Verilerek Girişim Kapasitelerinin ve 
Rekabet Edebilirliklerinin Arttırılması

B.1.1: HEDEF: Üyelerin menfaatlerini gözetmek, rekabet edebilirliklerini arttırmak için gerekli or-
tamın sağlanması.

 B.1.1.1:FAALİYET: Üyelerden gelen taleplere göre kurumsallaşmalarına ve ilerlemelerine katkı 
sağlanması için eğitim ve seminer organize edilmesi.

 B.1.1.2:FAALİYET: Yurt dışı ticari ziyaret organizasyonları ve organizasyon dahilinde ikili iş 
görüşmelerinin düzenlenmesi.

 B.1.1.3:FAALİYET: Ulusal veya uluslararası fuarlara teknik geziler düzenlenmesi.

B.1.2: HEDEF: Üyelerin taleplerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri

 B.1.2.1:FAALİYET: Üyelere yönelik anket düzenlenerek saptanan eksikliklerin giderilmesi ve mem-
nuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması.

 B.1.2.2:FAALİYET: Üyelerimizi ilgilendiren konularda ortaya çıkan konular gelişmeler ve yasal 
mevzuat konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek.
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GELİŞME ALANI – C: Bölgenin Üretim ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi
C.1: STRATEJİK AMAÇ: 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

C.1.1: HEDEF: Nusaybin Yeni Sınır Kapısının açılması TB Üyelerinin uluslararası ticari ilişkilerinin 
geliştirilmesi. 

 C.1.1.1:FAALİYET: Nusaybin TB Üyelerinin uluslararası ticari ilişkilerinin geliştirilmesi.

 C.1.1.2:FAALİYET: Yurt dışı ticari ziyaret organizasyonları ve organizasyon dahilinde ikili iş 
görüşmelerinin düzenlenmesi.

 C.1.1.3:FAALİYET: Ulusal veya uluslararası fuarlara teknik geziler düzenlenmesi.

C.2: STRATEJİK AMAÇ: Nusaybin Organize Sanayi Bölgesi Kurulma Projesi

C.2.1: HEDEF: Nusaybin’e  OSB açılması suretiyle bölgenin iş, yatırım ve üretim potansiyelini arttırmak.

 C.2.1.1:FAALİYET: Beylik – Bahçebaşı ve Gürün köyü mevkilerinde 1.3000.000 m² hazineye ait
  arazi OSB için tahsil edilmesi.

C.3: STRATEJİK AMAÇ: Toplumsal ve Sektörel Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi.

C.3.1: HEDEF: Bölgenin iş ve yatırım potansiyelini arttırmaya yönelik kurum ve kuruluşlarla ortak 
çalışmalar geliştirmek. 

 C.3.1.1:FAALİYET: Bölgenin kuruluşlarının rekabetini arttıracak çalışmalarına destek vermek 
  (DİKA, BALO vb.)

 C.3.1.2:FAALİYET: Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması için eğitim ve seminer organize
  edilmesi.
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GELİŞME ALANLARI
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GELİŞME	ALANLARI	

GELİŞME	ALANI	–	A:	Kurumsal	Kimliğin	Güçlendirilmesi	ve	Hizmet	Kalitesinin	Artması	

A.1	STRATEJİK	AMAÇ	 Nusaybin	TB’nin	Kurumsal	Kimliğinin	Güçlendirilmesi	

A.1.1	HEDEF	 Gelişen	teknoloji	doğrultusunda	NTB’nin	ulusal	ve	uluslar	arası	
tanıtımının	etkinliğinin	arttırılması	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	
A.1.1.1	FAALİYET	
Kurumsal	tanıtım	öğelerinin	
yenilenmesi	ve	yabancı	dillerde	
yayınlanması	

Kurumsal	tanıtımı	
güçlendirecek	
materyallerin	basımı,	
temini	ve	dağıtımı		

Kurumsal	tanıtımı	
güçlendirecek	
materyallerin	basımı,	
temini	ve	dağıtımı	

Kurumsal	tanıtımı	
güçlendirecek	
materyallerin	basımı,	
temini	ve	dağıtımı	

Kurumsal	tanıtımı	
güçlendirecek	
materyallerin	basımı,	
temini	ve	dağıtımı	

A.1.1.2	FAALİYET	
Web	sitesinin	tanıtım	açısından	
güçlendirilmesi	ve	yabancı	dillerde	de	
erişim	olanağının	sağlanması	

Web	sitesinin	tanıtım	
açısından	
güçlendirilmesi	ve	
yabancı	dillerde	de	
erişim	olanağının	
sağlanması	

Yapılan	faaliyetlerin	
düzenli	periyotlarda	
web	sitesinde	
yayınlanması	ve	
güncellenmesi	

Web	sitesinin	
güncellenmesi	
dinamik	yapıda	
tutulması	ve	gerekli	
öğelerin	yerleştirilmesi	

Çağın	gereksinimine	
uygun	senkronize	
imkanlar	taşıyan	yeni	
bir	web	tasarımı	

A.1.1.3	FAALİYET	
Ulusal	veya	uluslar	arası	fuarlara	
stantlar	açılması	

1	uluslar	arası	veya	2	
ulusal	fuara	katılım	
sağlanması		

1	uluslar	arası	veya	2	
ulusal	fuara	katılım	
sağlanması	

1	uluslar	arası	ve	ya	2	
ulusal	fuara	katılım	
sağlanması	

1	uluslar	arası	veya	2	
ulusal	fuara	katılım	
sağlanması	

A.1.1.4	FAALİYET	
Nusaybin	TB’nin	bilgi	işlem	ve	network	
alt	yapısının	güçlendirilmesi	

Server	ve	databankın	
alınması		

Mevcut	donanım	ve	
yazılımın	gereksinime	
uygun	güncellenmesi	
ve	bakımı		ve	dijital	
arşivlemeye	geçiş	

Mevcut	donanım	ve	
yazılımın	gereksinime	
uygun	güncellenmesi	
ve	bakımı	

Mevcut	donanım	ve	
yazılımın	gereksinime	
uygun	güncellenmesi	
ve	bakımı	

A.2STRATEJİK	AMAÇ	 Hizmet	Kalitesinin	Arttırılması	ve	Sürdürülebilirliğinin	Sağlanması	

A.2.1	HEDEF	 Çalışma	ortamı	alt	yapısının	güçlendirilmesi	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	
A.2.1.1	FAALİYET	
Güvenlik	ve	alarm	sistemlerinin	
yenilenmesi	

Güvenlik	amaçlı	
hizmet	binası	kamera	
ve	alarm	sistemleri	ile	
arşiv	odası	şifreli	giriş	
sistemi	sağlandı.	

Güvenlik	ve	alarm	
sistemlerinin	bakım	ve	
güçlendirilmesi	

Güvenlik	ve	alarm	
sistemlerinin	bakım	ve	
güçlendirilmesi	

Güvenlik	ve	alarm	
sistemlerinin	bakım	ve	
güçlendirilmesi	

A.2.1.2	FAALİYET	
Bilgi	işlem	odası	soğutma	ve	bilgi	
yedekleme	sisteminin	kurulması	

Bilgi	işlem	odası	
soğutma	ve	bilgi	
yedekleme	sisteminin	
kurulması	yapıldı	

Bilgi	işlem	odası	
soğutma	ve	bilgi	
yedekleme	sisteminin	
bakım	güncellenmesi	

Bilgi	işlem	odası	
soğutma	ve	bilgi	
yedekleme	sisteminin	
bakım	güncellenmesi	

Bilgi	işlem	odası	
soğutma	ve	bilgi	
yedekleme	sisteminin	
bakım	güncellenmesi	

A.2.2	HEDEF	 Personelin	kişisel	ve	mesleki	gelişim	olanaklarının	arttırılması	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	
A.2.2.1	FAALİYET	
Yıllık	eğitim	ihtiyaç	analizi	ve	
performans	değerlendirme	çıktıları	
doğrultusunda	personel	için	eğitim	
planlaması	yapılması	

Kalite	Yönetim	
Sistemlerindeki	yıllık	
eğitim	planlamasına	
göre	eğitimler	
yürütülüp	izlenecektir.	

Personel	Eğitimi	
Kapsamında	Yabancı	
Dil	Eğitiminin	verilmesi	

Kalite	Yönetim	
Sistemlerindeki	yıllık	
eğitim	planlamasına	
göre	eğitimler	
yürütülüp	izlenecektir.	

Kalite	Yönetim	
Sistemlerindeki	yıllık	
eğitim	planlamasına	
göre	eğitimler	
yürütülüp	izlenecektir.	

A.2.2.2	FAALİYET	
Performans	değerlendirme	sisteminin	
revize	edilerek	geliştirilmesi	

Performans	
değerlendirmesi	yılda	
1	kez	uygulanması	ve	
ödüllendirme	yoluyla	
motivasyonun	
sağlanması	

Performans	
değerlendirmesi	yılda	1	
kez	uygulanması	ve	
ödüllendirme	yoluyla	
motivasyonun	
sağlanması	

Performans	
değerlendirmesi	yılda	
1	kez	uygulanması	ve	
ödüllendirme	yoluyla	
motivasyonun	
sağlanması	

Performans	
değerlendirmesi	yılda	
1	kez	uygulanması	ve	
ödüllendirme	yoluyla	
motivasyonun	
sağlanması	

A.2.2.3	FAALİYET	
Personele	yönelik	motivasyon	ve	bilgi	
paylaşım	toplantıları	ile	sosyal	
aktiviteler	düzenlenmesi	

Motivasyonu	
arttıracak	en	az	2	
etkinlik	düzenlenmesi	

Motivasyonu	
arttıracak	en	az	3	
etkinlik	düzenlenmesi	

Motivasyonu	
arttıracak	en	az	2	
etkinlik	düzenlenmesi	

Motivasyonu	
arttıracak	en	az	3	
etkinlik	düzenlenmesi	
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GELİŞME	ALANI	–	B:	Üyelerin	Rekabet	Güçlerinin	ve	Girişim	Kapasitelerinin	Arttırılması,	
Kurumsallaşmaları,	Mesleki	Etkinliklerinin	Kolaylaşması	

B.1STRATEJİK	AMAÇ	 Üyelerin	 Mesleki	 Etkinliklerinin	 Kolaylaştırılması,	 Kurumsal	 Gelişimlerinin	
Sağlanması,	 İş	 Geliştirme	 ve	 Hedef	 Pazar	 Konularında	 Destek	 Verilerek	
Girişim	Kapasitelerinin	ve	Rekabet	Edebilirliklerinin	Arttırılması	

B.1.1	HEDEF	 Üyelerin	menfaatlerini	gözetmek,	rekabet	edebilirliklerini	arttırmak	için	
gerekli	ortamın	sağlanması	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	

B.1.1.1	FAALİYET	
Üyelerden	gelen	taleplere	göre	
kurumsallaşmalarına	ve	
ilerlemelerine	katkı	sağlanması	
için	eğitim	ve	seminer	organize	
edilmesi	

Üyelerden	gelen	taleplere	
göre	kurumsallaşmalarına	
ve	ilerlemelerine	katkı	
sağlanması	için	en	az	3	
eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

Üyelerden	gelen	
taleplere	göre	
kurumsallaşmalarına	
ve	ilerlemelerine	katkı	
sağlanması	için	en	az	2	
eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

Üyelerden	gelen	
taleplere	göre	
kurumsallaşmalarına	
ve	ilerlemelerine	katkı	
sağlanması	için	en	az	
3	eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

Üyelerden	gelen	
taleplere	göre	
kurumsallaşmalarına	ve	
ilerlemelerine	katkı	
sağlanması	için	en	az	2	
eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

B.1.1.2	FAALİYET	
Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	ikili	iş	
görüşmelerinin	düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	en	
az	1	kez	düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	
en	az	1	kez	
düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	
dahilinde	ikili	iş	
görüşmelerinin	en	az	1	
kez	düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	
en	az	1	kez	
düzenlenmesi	

B.1.1.3	FAALİYET	
Ulusal	veya	uluslararası	fuarlara	
teknik	geziler	düzenlenmesi	

Ulusal	fuarlara	2	kez	veya	
uluslararası	fuarlara	1	kez		
teknik	geziler	
düzenlenmesi	

Ulusal	fuarlara	2		kez	
veya	uluslararası	
fuarlara	1	kez		teknik	
geziler	düzenlenmesi	

Ulusal	fuarlara	2	kez	
veya	uluslararası	
fuarlara	1		kez		teknik	
geziler	düzenlenmesi	

Ulusal	fuarlara	2	kez	
veya	uluslararası	
fuarlara	1	kez		teknik	
geziler	düzenlenmesi	

B.1.2	HEDEF	 Üyelerin	taleplerine	yönelik	bilgilendirme	faaliyetleri	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	

B.1.2.1	FAALİYET	
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	

Üyelere	yönelik	yıl	
içinde	en	az	2	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	

Üyelere	yönelik	yıl	
içinde	en	az	2	anket		
düzenlenerek	saptanan	
eksikliklerin	giderilmesi	
ve	memnuniyetin	
arttırılmasına	yönelik	
faaliyetlerde	
bulunulması	

3B.1.2.2	FAALİYET	
Üyelerimizi	ilgilendiren	
konularda	ortaya	çıkan	konular	
gelişmeler	ve	yasal	mevzuat	
konusunda	bilgilendirme	
faaliyetleri	düzenlemek	

Üyelerimizi	ilgilendiren	
konularda	bilgilendirme	
toplantıları	ve	bültenler	
yoluyla	ortaya	çıkan	
konular	gelişmeler	ve	
yasal	mevzuat	konusunda	
bilgilendirme	faaliyetleri	
düzenlemek	

Üyelerimizi	ilgilendiren	
konularda	
bilgilendirme	
toplantıları	ve	bültenler	
yoluyla	ortaya	çıkan	
konular	gelişmeler	ve	
yasal	mevzuat	
konusunda	
bilgilendirme	
faaliyetleri	düzenlemek	

Üyelerimizi	ilgilendiren	
konularda	
bilgilendirme	
toplantıları	ve	
bültenler	yoluyla	
ortaya	çıkan	konular	
gelişmeler	ve	yasal	
mevzuat	konusunda	
bilgilendirme	
faaliyetleri	
düzenlemek	

Üyelerimizi	ilgilendiren	
konularda	bilgilendirme	
toplantıları	ve	bültenler	
yoluyla	ortaya	çıkan	
konular	gelişmeler	ve	
yasal	mevzuat	
konusunda	
bilgilendirme	
faaliyetleri	düzenlemek	
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GELİŞME	ALANI	–	C:	Bölgenin	üretim	ve	ticaret	kapasitesinin	geliştirilmesi	

C.1STRATEJİK	AMAÇ	 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	

C.1.1	HEDEF	 Nusaybin	Yeni	Sınır	Kapısının	Açılması	TB	Üyelerinin	Uluslararası	Ticari	
İlişkilerinin	Geliştirilmesi	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	

C.1.1.1	FAALİYET	
Nusaybin	TB	Üyelerinin	
uluslararası	ticari	ilişkilerinin	
geliştirilmesi	

Yılda	1	kez	yurt	dışı	fuar	
ve	teknik	geziler	ile	ticari	
ilişkilerin	geliştirilmesi	

Yılda	1	kez	yurt	dışı	
fuar	ve	teknik	geziler	ile	
ticari	ilişkilerin	
geliştirilmesi	

Yılda	1	kez	yurt	dışı	
fuar	ve	teknik	geziler	
ile	ticari	ilişkilerin	
geliştirilmesi	

Yılda	1	kez	yurt	dışı	fuar	
ve	teknik	geziler	ile	
ticari	ilişkilerin	
geliştirilmesi	

C.1.1.2	FAALİYET	
Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	ikili	iş	
görüşmelerinin	düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	
düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	
düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	
dahilinde	ikili	iş	
görüşmelerinin	
düzenlenmesi	

Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	
düzenlenmesi	

C.1.1.3	FAALİYET	
Ulusal	veya	uluslararası	fuarlara	
teknik	geziler	düzenlenmesi	

2		kez		ulusal	veya	1kez	
uluslararası	fuarlara	
teknik	geziler	
düzenlenmesi	

2		kez		ulusal	veya	1	kez	
uluslararası	fuarlara	
teknik	geziler	
düzenlenmesi	

2		kez		ulusal	veya	1	
kez	uluslararası	
fuarlara	teknik	geziler	
düzenlenmesi	

2		kez		ulusal	veya	1	kez	
uluslararası	fuarlara	
teknik	geziler	
düzenlenmesi	

C.2STRATEJİK	AMAÇ	 Nusaybin	Organize	Sanayi	Bölgesi	Kurulma	Projesi	

C.2.1	HEDEF	 Nusaybin’e	OSB	açılması	suretiyle	bölgenin	iş,	yatırım	ve	üretim	potansiyelini	
arttırmak	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	

C.2.1.1	FAALİYET	
Beylik	–	Bahçebaşı	ve	Gürün	
köyü	mevkilerinde	1.3000.000	
m²	hazineye	ait	arazi	OSB	için	
tahsil	edilmesi	

Beylik	–	Bahçebaşıve	
Gürün	köyü	mevkilerinde	
1.300.000	m²	hazineye	ait	
arazi	OSB	için	tahsis	
edilmesi	

Gerekli	yazışmaların	
yapılması,	paydaşlar	ile	
alt	yapı	ve	üst	yapı	
çalışmalarının	
yapılması	

Paydaşlar	ile	alt	yapı	
ve	üst	yapı	
çalışmalarının	
yapılması	

Paydaşlar	ile	alt	yapı	ve	
üst	yapı	çalışmalarının	
yapılması	ve	açılış	için	
hazır	hale	getirilmesi	

C.3STRATEJİK	AMAÇ	 Toplumsal	ve	Sektörel	Paydaşlarla	İşbirliğinin	Güçlendirilmesi	

C.3.1	HEDEF	 Bölgenin	iş	ve	yatırım	potansiyelini	arttırmaya	yönelik	kurum	ve	kuruluşlarla	
ortak	çalışmalar	geliştirmek	

YILLAR	 2015	 2016	 2017	 2018	
C.3.1.1	FAALİYET	
Bölgenin	kuruluşlarının	
rekabetini	arttıracak	
çalışmalarına	destek	vermek	
(DİKA,	BALO	vb.)	

DİKA		ve		BALO	gibi	
kuruluşlarla	proje	ile	hibe	
destek	kapsamında	
yararlandırılarak	
kuruluşlar	arası	rekabet	
gücünün	oluşturulması	

DİKA		ve		BALO	gibi	
kuruluşlarla	proje	ile	
hibe	destek	
kapsamında	
yararlandırılarak	
kuruluşlar	arası	
rekabet	gücünün	
oluşturulması	

DİKA		ve		BALO	gibi	
kuruluşlarla	proje	ile	
hibe	destek	
kapsamında	
yararlandırılarak	
kuruluşlar	arası	
rekabet	gücünün	
oluşturulması	

DİKA		ve		BALO	gibi	
kuruluşlarla	proje	ile	
hibe	destek	kapsamında	
yararlandırılarak	
kuruluşlar	arası	rekabet	
gücünün	oluşturulması	

C.3.1.2	FAALİYET	
Üniversite	sanayi	işbirliğinin	
arttırılması	için	eğitim	ve	
seminer	organize	edilmesi	

Artuklu	Üniversitesi	ve	
Nusaybin	Meslek	Yüksek	
Okulu	ile	işbirliğinin	
arttırılması	için	2	eğitim	
ve	seminer	organize	
edilmesi	

Artuklu	Üniversitesi	ve	
Nusaybin	Meslek	
Yüksek	Okulu	ile	
işbirliğinin	arttırılması	
için	2	eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

Artuklu	Üniversitesi	ve	
Nusaybin	Meslek	
Yüksek	Okulu	ile	
işbirliğinin	arttırılması	
için	2	eğitim	ve	
seminer	organize	
edilmesi	

Artuklu	Üniversitesi	ve	
Nusaybin	Meslek	
Yüksek	Okulu	ile	
işbirliğinin	arttırılması	
için	2	eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	
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MALİYETLENDİRME	

G.A
.	

S.A.	 HEDEF	 FAALİYET	 2015	 2016	 2017	 2018	

Kurumsal	tanıtım	
öğelerinin	yenilenmesi	
ve	yabancı	dillerde	
yayınlanması	

40.500	TL	 20.000	TL	 25.000	TL	 30.000	TL	

Web	sitesinin	tanıtım	
açısından	
güçlendirilmesi	ve	
yabancı	dillerde	de	
erişim	olanağının	
sağlanması	

3.500	TL	 5.000	TL	

	
	

5.500	TL	

	
	

6.000	TL	

Ulusal	veya	uluslararası	
fuarlara	stantlar	açılması	 10.000	TL	 35.000	TL	 40.000TL	 45.000TL	

A.
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A.1.1:		

Gelişen	

teknoloji	

doğrultusund

a	NTB’nin		

ulusal	ve	

uluslararası	

tanıtımının	

etkinliğinin	

arttırılması	

Nusaybin	TB’nin	bilgi	
işlem	ve	network	alt	
yapısının	güçlendirilmesi	 48.000	TL	 15.000	TL	 20.000	TL	 30.000	TL	

Güvenlik	ve	alarm	
sistemlerinin	
yenilenmesi	

12.000	TL	 15.000	TL	 19.000	TL	 22.000	TL	
A.2.1:	Çalışma	

ortamı	alt	

yapısının	

güçlendirilme

si	

Bilgi	işlem	odası	
soğutma	ve	bilgi	
yedekleme	sisteminin	
kurulması	

14.500	TL	 7.000	TL	 9.000	TL	 15.000	TL	

Yıllık	eğitim	ihtiyaç	
analizi	ve	performans	
değerlendirme	çıktıları	
doğrultusunda	personel	
için	eğitim	planlaması	
yapılması	

10.000	TL	 15.000	TL	 20.000	TL	 25.000	TL	

Performans	
değerlendirme	
sisteminin	revize	
edilerek	geliştirilmesi	

3.000	TL	 5.000	TL	 6.000	TL	 7.000	TL	
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A.2.2:	

Personelin	

kişisel	ve	

mesleki	

gelişim	

olanaklarının	

arttırılması	
Personele	yönelik	
motivasyon	ve	bilgi	
paylaşım	toplantıları	ile	
sosyal	aktiviteler	
düzenlenmesi	

5.000	TL	 6.000	TL	 7.000	TL	 8.000	TL	

MALİYETLENDİRME
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G.A.	 S.A.	 HEDEF	 FAALİYET	 2015	 2016	 2017	 2018	

Üyelerden	gelen	
taleplere	göre	
kurumsallaşmalarına	
ve	ilerlemelerine	
katkı	sağlanması	için	
eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

2.000	TL	 17.000	TL	 20.000	TL	 20.000	TL	

Yurt	dışı	ticari	
ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	
dahilinde	ikili	iş	
görüşmelerinin	
düzenlenmesi	

5.000	TL	 10.000	TL	 20.000	TL	 20.000	TL	

B.1.1:		

Üyelerin	

menfaatlerini	

gözetmek,	

rekabet	

edebilirliklerini	

arttırmak				

için																

gerekli	

ortamın	

sağlanması	

	

Ulusal	veya	
uluslararası	fuarlara	
teknik	geziler	
düzenlenmesi	

80.000	TL	 90.000	TL	 100.000	TL	 110.000	TL	

Üyelere	yönelik	
anket	düzenlenerek	
saptanan	
eksikliklerin	
giderilmesi	ve	
memnuniyetin	
arttırılmasına	
yönelik	faaliyetlerde	
bulunulması	

5.000	TL	 15.000	TL	 18.500	TL	 20.000	TL	
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B.1.2:		

Üyelerin	

taleplerine	

yönelik	

bilgilendirme	

faaliyetleri	

	

Üyelerimizi	
ilgilendiren	
konularda	ortaya	
çıkan	konular	
gelişmeler	ve	yasal	
mevzuat	konusunda	
bilgilendirme	
faaliyetleri	
düzenlemek	

5.000	TL	 15.000	TL	 18.500	TL	 20.000	TL	
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G.A.	 S.A.	 HEDEF	 FAALİYET	 2015	 2016	 2017	 2018	

	
Nusaybin	TB	Üyelerinin	
uluslararası	ticari	
ilişkilerinin	
geliştirilmesi	

	
	

A.1	VE	B.1.1	FAALİYETLERİNE	PARALEL	
OLDUĞUNDAN	DOLAYI	MALİYETİ	YOKTUR	

	
Yurt	dışı	ticari	ziyaret	
organizasyonları	ve	
organizasyon	dahilinde	
ikili	iş	görüşmelerinin	
düzenlenmesi	

	
	

A.1	VE	B.1.1	FAALİYETLERİNE	PARALEL	
OLDUĞUNDAN	DOLAYI	MALİYETİ	YOKTUR	
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C.1.1:	

Nusaybin	

Yeni	Sınır	

Kapısının	

açılması	TB	

Üyelerinin	

uluslararası	

ticari	

ilişkilerinin	

geliştirilmesi	

	
	
Ulusal	veya	uluslararası	
fuarlara	teknik	geziler	
düzenlenmesi	

	
	

A.1	VE	B.1.1	FAALİYETLERİNE	PARALEL	
OLDUĞUNDAN	DOLAYI	MALİYETİ	YOKTUR	
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C.2.1:	
Nusaybin’e	
OSB	açılması	
suretiyle	
bölgenin	iş,	
yatırım	ve	
üretim	
potansiyelini	
arttırmak	

	
Beylik	–	Bahçebaşı	ve	
Gürün	köyü	
mevkilerinde	
1.3000.000	m²	
hazineye	ait	arazi	OSB	
için	tahsis	edilmesi	

	
	
	

2.000	TL	

	
	
	

10.000	TL	

	
	
	

30.000	TL	

	
	
	

50.000	TL	

	
Bölgenin	kuruluşlarının	
rekabetini	arttıracak	
çalışmalarına	destek	
vermek		
(DİKA,	BALO	vb.)	

	
	
	

5.000	TL	

	
	
	

50.000	TL	

	
	
	

60.000	TL	

	
	
	

70.000	TL	
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C.3.1:	
Bölgenin	iş	
ve	yatırım	
potansiyelini	
arttırmaya	
yönelik	
kurum	ve	
kuruluşlarla	
ortak	
çalışmalar	
geliştirmek	

	
	
Üniversite	sanayi	
işbirliğinin	arttırılması	
için	eğitim	ve	seminer	
organize	edilmesi	

	
	
	

12.500	TL	

	
	
	

15.000	TL	

	
	
	

17.500	TL	

	
	
	

20.000	TL	
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Nusaybin Ticaret Borsası stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak ve stratejik plandan optimal fay-
dayı sağlamak amacıyla ilgili hedef ve faaliyetleri sistematik bir şekilde izleyecektir. İzleme, stratejik plan 
uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuç-
larının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 
analizidir. Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bil-
giler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilmeli, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılmalıdır.

Nusaybin Ticaret Borsasında, stratejik amaçlar ve hedeflerin; performans göstergeleri, hedef/gerçekleşme 
değerleri ve sorumluları ile yer aldığı “Stratejik Amaç ve Gelişme Alanları” aracılığıyla izlenmektedir. 

Gelişme alanları, Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından aylık dönemler itibari ile Stratejik Planlama Eki-
bine iletilecektir. Stratejik Planlama Ekibi tüm verileri derleyerek, üç aylık dönemlerde ‘Gözden Geçirme 
Raporu’ adı ile rapor haline getirecek ve performans göstergeleri gözden geçirilecektir. Hedef ve faaliyet-
lerden sapmalar, kurumsal eksiklikler belirlenerek borsa yönetimi tarafından bir sonraki yıl için alınacak 
tedbirler belirlenecektir hedeflerden sapmalar varsa nedenleriyle birlikte tartışılacaktır. Gerekli önlemler 
alınacak ve bir sonraki gözden geçirme toplantısında tekrar gözden geçirilecektir. 

SONUÇ
Nusaybin Ticaret Borsası’nda 2015 yılı mart ayından beri süren 2015-2018 Stratejik Plan çalışmaları 
üst yönetimin yanı sıra iç ve dış paydaşlarımızın etkin katılımları ile yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. 
Sürekli gelişme konusunda daima öncü olma vizyonumuzla hazırlanan stratejik planımız yalnızca bor-
samızın vizyonu değil, Türkiye’de ve Bölgemizde Ticaret Borsacılığı için özgün bir vizyon öngörülerek 
hazırlanmıştır. Borsamızın daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak, yönetim ve 
uygulama kapasitemizi geliştirecek stratejik planımız kapsamında ulaşmak istediğimiz nihai amacımız; 
ülkesinde ve bulunduğu bölgede sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanlarındaki faaliyetlerin gelişmesine 
katkıda bulunmaktır.



TOBB’DAKİ DEĞİŞİMİN ANA EKSENİ
5 TEMEL PRENSİBİMİZ

TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN

EDİLGEN DEĞİL ETKEN

PASİF DEĞİL AKTİF

STATİK DEĞİL DİNAMİK

HÜKMEDEN DEĞİL, HİZMET EDEN
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