


SUNUŞ 

 

 

Borsamız TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında beş yıldızlı hizmet anlayışını yükseltmek için 

üyelerimizin ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel beklentileri doğrultusunda çalışmalarına 

devam etmektedir. 

Özellikle kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 9001'in son versiyonu 2015'e ilk geçen borsalardan 

olmak için ve yine buna ek olarak tüm dünyada üye ilişkileri ve üye memnuniyetini arttırmak için 

referans kılavuz olan ISO 10002 müşteri yönetim sistemi çalışmalarını meclis, yönetim kurulu ve 

personelleriyle sürdürmektedir. 

Borsamız  gerek ülke ekonomisinin, gerekse tarım sektörünün içinde bulunduğu sorunları tespit etme, 

bu sorunlar için doğru ve zamanında çözüm önerileri sunma, teknolojideki yenilikleri bu sorunların 

çözümüne entegre etme, tarım ve gıda sektörlerinin gelişimine ve rekabet gücünün artırılmasına 

katkıda bulunma misyonunu üstlenerek, geçmişten bu güne kadar hep aynı hassasiyet içerisinde 

çalışmaktadır. 

Nusaybin Ticaret Borsası olarak  bölgemizin ve üyelerimizin genel ihtiyaçları ve beklentileri 

çerçevesinde hızlı, tarafsız, güvenilir, inovasyon ve sürdürülebilirlik içerisinde  hiç durmadan 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

 
 

 
                                                                                                                                          Necdet Aktaş                                         

                                                                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı  



2. KOBİ KONFERANSI 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş  Katar’ın Başkenti  Doha’da düzenlenen   2. KOBİ 

Konferansına  katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından düzenlenen 2. KOBİ  Konferansı, Katar’ın başkenti  Doha’da gerçekleştirildi.  

 

Konferansın açılışında konuşan 

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, işbirliği 

anlaşması imzalayarak iki ülke 

ilişkilerinin artırılabileceğini 

vurgulayarak, “Konferans için 

Türkiye ve Katar’dan her biri 

kendi sektörünün yıldızı olan 

400 iş insanı bir araya geldi. Bu 

konferans kapsamında 7 ana 

sektörde ikili iş görüşmeleri yapılacak. Bu buluşma ile geleceğe dönük kazançlı ortaklıklar kurulacak. 

Bundan 15 yıl önce Katar’dan Türkiye’ye gelen kaç kardeşimiz vardı biliyor musunuz? Yılda 600 kişi. 

Şimdi bu rakam yılda tam 36 bin oldu. 15 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz sadece 15 milyon 

dolardı. Bu rakam 50 kat artarak 700 milyon dolara ulaştı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar 

sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1 milyar dolara ulaştı. Yine 15 yıl önce Türk 

firmalarının Katar’da adı geçmezken bugün 

itibarıyla firmalarımız Katar’da 14 milyar 

dolarlık proje üstlendiler. İş adamlarımız burada 

önemli yatırımlar da yapmaya başladılar. Ama 

emin olun şu anda işin daha başındayız. Asıl 

büyük işleri, büyük iş birliğini bundan sonra 

yapacağız. Son dönemde Katar’ın ülkemize 

yaptığı büyük yatırımları ve Türk müteahhitlik 

firmalarına sunduğu fırsatları memnuniyetle 

karşılıyoruz. Şimdi bunun çok daha ötesinde 

işler yapmak istiyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye'nin özel sektör eliyle büyüyen, girişimci 



bir ülke haline geldiğini belirterek şunları söyledi: 

“Gelin güçlerimizi birleştirelim. Bizde büyük bir 

tecrübe ve girişim gücü var. Katar'da bizde olmayan 

en büyük şey sermaye girişimi ve ucuz enerji. 

Projeleri bir araya getirelim. Sizde para var, bizde 

girişimci ruh var. Bu iki ruhu birleştirelim, Made in 

Katar markası ile Türkiye-Katar ortaklığını bütün 

dünyaya kabul ettirelim.” Katar Sanayi ve Ticaret 

Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim Al Sani de iki 

ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi 

gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından 

Hisarcıklıoğlu ve Al Sani, TOBB-Katar Sanayi ve 

Ticaret Odası İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Hisarcıklıoğlu ayrıca Doha’da yapılan ilk Türk 

hastanesinin açılışına da katıldı.(16.01.2017-Doha) 

 

 

ISO 9001:2015 KYS VE 10002:2004 MYS EĞİTİMLERİ 
Borsamız TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında beş yıldızlı hizmet anlayışını yükseltmeye devam 

ediyor. Özellikle kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 9001'in son versiyonu 2015'e ilk geçen 

borsalardan olmak için meclis, yönetim kurulu ve personelleriyle eğitimlerini sürdürüyor.   



Yine buna ek olarak tüm dünyada üye ilişkileri ve üye memnuniyetini arttırmak için referans kılavuz 

olan ISO 10002 müşteri yönetim sistemi çalışmalarına da başlamıştır. Bu amaçla Borsamız eğitim ve 

denetim danışmanı Mehmet Besleme ile 2017 yılı içerisinde borsa hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi 

ve üye odaklı çalışmalara hız vermek için 25-27.01.2017 tarihleri arasında ISO 9001:2105 KYS ve 

10002:2004 MYS eğitimleri verildi.(26.01.2017-Nusaybin) 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDİTASYON KILAVUZU REVİZYONU VE STRATEJİK PLANLAMA 

EĞİTİMLERİ 
Borsamızın Genel Sekreteri  Abdullah Dal ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik TOBB tarafından 

gerçekleştirilen Akreditasyon Kılavuzu Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimlerine katıldı. 



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, ylanan 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.(30.01.2017-Ankara) 

BORSAMIZ ÜYELERİNE BEŞ YILDIZLI HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR 
Borsamız  beş yıldızlı hizmet anlayışı çerçevesinde üye eğitimlerini ve üye toplantılarını 

gerçekleştirmeye devam ediyor. 03.02.2017 tarihinde Aydınlar Konaklama Tesislerinde üyeleriyle 

istişare  toplantısı düzenleyen Borsamız toplantıdan sonra,  daha önce yapılan üye memnuniyet 

anketleri sonucunda  üyelerinden gelen talep doğrultusunda Borsamız konferans salonunda Mardin 

Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci tarafından üyelerine 

yönelik Dış Ticaret Eğitimini gerçekleştirdi.(03.02.2017-Nusaybin) 



 

TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI      
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve Meclis Başkanı Ümit Yumuşak Türkiye 

Ekonomi Şurası’na katıldı. 

 



 

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. 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.(07.02.2017-Ankara) 

             

İŞKUR İLE ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK TOPLANTISI 
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,Borsamızı  temsilen 

Genel Sekreter Abdullah Dal katılım sağladılar. 

 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Mardin ili ve İlçe Oda/Borsaları Nusaybin Ticaret Borsası, 

Mardin Ticaret Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Sanayi Odası,Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, 

Kızıltepe Ticaret Borsası 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, iş gücü piyasalarının en önemli aktörlerinden olan Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ve bağlı odaların, istihdama sundukları katkının yadsınamaz olduğunu, Oda ve 

Borsaların  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-Mardin) 

STAJER ÖĞRENCİMİZE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI 
Borsamızda staj gören Nusaybin Atatürk Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerinden Sıtkı Akkoyun için 

doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamada Sıtkı Akkoyun’a  Meclis Üyemiz Fehmi Süleymanoğlu 

tarafından hediye verildi. (15.02.2017-Nusaybin) 

 

 

 

 

 



SGK İLE  ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK TOPLANTISI 
Borsamızın Genel Sekreteri Abdullah Dal  SGK Mardin İl Müdürlüğü'nde düzenlenen ve SGK  

Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, SGK İl Müdürü Abdulkerim Şahin, Mardin İŞKUR İl Müdürü 

Mehmet Akın ile kurumların il ve ilçe müdürleri ile yetkililerinin de hazır bulunduğu SGK İle  

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısına katıldı. Toplantıda SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim 

Bağlı, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle zarar gören işveren ile esnafın prim borcunun geçen 

yıldan kalan ve bu yıl vermek zorunda olduğu primlerin 2 Mayıs’a kadar ertelendiğini belirtti. 

(17.02.2017-Mardin) 

 

BORSAMIZ VE İŞKUR ARASINDA  HİZMET NOKTASI PROTOKOLÜ İMZALANDI 
Borsamız  üyelerimizin ve ilçemizdeki  işsizlerin İŞKUR hizmetlerinden yerinde yararlanabilmelerini 

sağlamak için İŞKUR ile hizmet noktası protokolü imzaladı. Bu protokol kapsamında Borsamızda  

İŞKUR Hizmet Noktası oluşturulmuştur. 

 



Hizmet noktası temsilcisi olarak borsa personelimiz  Nazım Aktaş’ın görevlendirildiğini belirten ve 

İŞKUR’un öncelikle görevli personele eğitim vereceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet 

Aktaş “Bu hizmet noktasının amacı, işverenlerimize ve işçilerimize yardımcı olmaktır. Bu hizmet 

noktaları sayesinde artık ilçelerimizdeki işveren ile iş arayan gençlerimizi bir araya getirmiş olacağız. 

“ dedi. (22.02.2017-Nusaybin) 

 

BORSAMIZDAN YENİ NUSAYBİN PROJESİNE MYO ALANIN EKLENMESİ İÇİN 

GİRİŞİM 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş ve Meclis Başkan Vekilimiz Abdulhakim  Aytimur  

Nusaybin’e yapılacak yeni şehir projesine Meslek Yüksekokulu alanının eklenmesi için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı nezdinden girişimlerde bulundu. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığını ziyaret ederek  

Altyapı  ve Kentsel dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Mekânsal Planlama Genel 

Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile görüşen Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş ve Meclis 

Başkan Vekilimiz Abdulhakim Aytimur  yeni yapılacak proje hakkında bilgi alarak Nusaybin’e 

yapılacak yeni projeye Artuklu Üniversitesi  Nusaybin Meslek Yüksekokulu alanı eklenmesi isteğinde 

bulundular. (23.02.2017-Ankara) 

 



TOBB   12. DÖNEM AKREDİTASYON SERTİFİKA TÖRENİ 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeyhmus Peker, 

Meclis Başkan Vekili Abdulhakim Aytimur, Meclis Üyeleri Serbest Kartal  ve Yılmaz Barış, Genel 

Sekreter Abdullah Dal TOBB 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Törenine katıldı. Törende Borsamız, 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na katkılarından ve  göstermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı 

plaket hediye etti. 

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Türkiye’nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan 

törenle birlikte 26 Oda ve Borsa’nın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi. 

 

Ayıca 54 Oda ve Borsanın akreditasyonunu yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu”1 adet Odamız da 

akreditasyon seviyesini yükseltti. Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör 

için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel 

sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 

yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve 

borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve 

borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını 

belgelemiş oluyorlar” dedi. (24.02.2017-Ankara) 



 

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI 
Mardin Valiliği tarafından Vali Mustafa Yaman Başkanlığında düzenlenen İstihdam Seferberliği 

toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş, Borsamız  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Şeyhmus Peker,  Genel Sekreterimiz Abdullah Dal, Nusaybin TSO Başkanı Mahsum Özmen, 

Kızıltepe TSO Başkanı Mahmut Dündar, , Kızıltepe  TB Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Mardin 

TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, SGK İl Müdürü Abdulkerim Şahin, İl Müdür Yardımcısı Ümit Unat, 

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Abdurrahim Yalçın katıldı. 

 

İstihdam Seferberliği toplantısında, Türkiye’nin işsizlik ile ilgili ciddi bir dönüşümü yakalaması adına 

Mardin ili işsizlik rakamlarının düşürülmesi, istihdamın artırılması, ilave istihdam destekleri ve 

istihdam edileceklerin sayısının belirlenmesi konularında yapılacak çalışmalar görüşüldü. 

(01.03.2017-Mardin) 

 

 



BİRİNCİ  GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ AKREDİTASYON KIYASLAMA 

ÇALIŞTAYI 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  ile Diyarbakır Ticaret Borsası  tarafından Mehmet Besleme 

moderatörlüğünde Birinci Güneydoğu Anadolu Bölgesi  Akreditasyon Kıyaslama Çalıştayı 

düzenlendi. Çalıştaya Borsamızın yanı sıra Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret 

Borsası,  Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nizip Ticaret Odası, 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Batman Ticaret ve Sanayi Odası, Batman Ticaret Borsası , 

Şanlıurfa Ticaret Borsası , Siverek Ticaret ve Sanayi Odası, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası katıldı. 

Diyarbakır Ticaret Borsası’nda düzenlenen çalıştaya Borsamızı temsilen Genel Sekreter Abdullah Dal 

ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DTB Başkanı Yeşil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 

yürütülen akreditasyon sisteminin oda ve borsalarda kalite bilincinin yerleşmesi, yükselmesi ve iş 

dünyası nezdinde saygınlığının artmasına katkı sunduğunu söyledi. Akreditasyon sistemi 

çalışmalarının oda ve borsaları daha fazla yakınlaştırdığını ve üyelere hizmet sunma kalitesini 

artıracağını belirten Yeşil, oda ve borsaların kurumsal kapasitesinin uygulanacak bu tür faaliyetler 

belirlendiğini anlattı. 

 



 DTSO Başkanı Ahmet Sayar, oda ve borsalar olarak üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek için 

çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yapılan çalıştay çerçevesinde akreditasyon sistemlerimizi 

karşılaştırarak eksik yönlerimizi gidermeyi ve üyelerimize daha kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz. 

Bu bağlamda toplantının bölgemiz için verimli geçeceğine inanıyorum” dedi. (13.03.2017-Diyarbakır) 

MARDİN VE NUSAYBİN AK PARTİ  YÖNETİMLERİNDEN BORSAMIZA ZİYARET 
Mardin Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar Ve Nusaybin Ak Parti İlçe Başkanı Latif Özel 

Borsamızı ziyaret ettiler. Ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Şeyhmus Peker  Başkan 

Mehmet Ali Dündar ve Latif Özel’e plaket hediye etti. (15.03.2017-Nusaybin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BORSAMIZ ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE  DÜZENLENEN EV TEKSTİL 

FUARI’NA KATILDI 
Borsamız bölgemizin ekonomisine ve üyelerimizin dış pazara açılmalarına katkı sağlamak  ve Çin 

Halk Cumhuriyet’i  ile iş birliği imkanlarının geliştirilmesi  için  Çin Halk Cumhuriyet’inin  

Guangzhou şehrinde düzenlenen  Ev Tekstil Fuarları’na katıldı.  

Fuarın yeni hedef pazarlar açısından önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Yönetim Kurulu 

Başkanımız Necdet Aktaş,” Fuarlar üyelerimize yeni ihracat kapıları açılmasına olanak sağlıyor 

bizlerde bu kapsamda üyelerimizden gelen talep doğrultusunda Ev Tekstil Fuarı’na katıldık. 

Bölgemizin ihracat hacmini arttırmak için yurt dışı iş gezilerimizi gerçekleştiriyoruz.”  

dedi.(18.03.2017- Guangzhou) 



 

 

BORSAMIZDAN GUANGZHOU BAŞKONSOLOSLUĞUNA  ZİYARET 
Bölgemizin ekonomisine ve üyelerimizin dış pazara açılmalarına katkı sağlamak için Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde Ev Tekstil Fuarı’na katılan Borsamız Guangzhou Başkonsolosluğuna ziyaret 

gerçekleştirdi. Ziyarette Borsamız, Guangzhou Başkonsolosu Kurtuluş Aykan ve Ticaret Ataşesi 

Aykut Aymelek ile görüştü. Başkonsolos Kurtuluş Aykan Borsamızın Çin Halk Cumhuriyeti’ne olan 

ilgisinden ve ihracata katkı yapmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden ötürü Borsamız yönetimine 

teşekkür etti. Ziyaret sonunda Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş Başkonsolos Kurtuluş 

Aykan ve Ticaret Ataşesi Aykut Aymelek plaket hediye etti.(21.03.2017- Guangzhou) 



 

 

MARDİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN 

BORSAMIZA ZİYARET 
Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Faut Karakuş, İdari Hizmetler Daire Başkanı Murat 

Sinanoğlu ve Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Selim Ünverdi  Borsamızı ziyaret 

ettiler.(21.03.2017-Nusaybin) 



BORSAMIZ MARDİN VALİLİĞİNCE DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI 
Borsamız ve Mardin STK Temsilcileri, Vali Sn. Mustafa Yaman tarafından Mardin Valiliğince 

düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda  Borsamız Vali Sn. Mustafa Yaman’a Nusaybin’de okul 

binalarının yıkılması sonucu mevcut okullarımızdaki sınıflarda öğrenci sayısının 50 kişiye çıkması 

nedeniyle yaşanılan sıkıntıları, Yeni okul yapımı hakkında gerekli çalışmaların yapılmasını, İŞKUR 

personel alımlarında toplumsal olaylardan  dolayı sıkıntılar yaşayan Nusaybin’e  öncelikler tanınması 

konularını iletti.(28.03.2017-Mardin) 

 



 

MARDİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ 
Yönetim Kurlu Başkanımız Necdet Aktaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın 

30.03.2017 tarihinde Mardin’de  gerçekleştirdiği   Toplu Açılış Törenine  katıldı. 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinlerin ve dillerin diyarı Mardin'de toplam yatırım bedeli 514 trilyon olan 

dev hizmetin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Artık bu ülkede hangi örgüte mensup olursa 

olsun hiçbir teröriste rahat yoktur. Ya girdikleri bu yanlış yoldan geri dönüp teslim olacaklar ya da bu 

toprakları terk edip gidecekler" dedi. Yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan Mardinlilere 

müjdeleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: Bundan sonra çok daha farklı yatırımların 



Mardin'e geleceğini de müjdeliyorum. Mardin'de dev şehir hastanesi açılacak. Mardin hizmet 

siyasetinin anlamını çok iyi bilir. Cazibe programı ile 4 buçuk katrilyonluk yatırım destek projesi 

hazırladı. Midyat ve Savur ilçelerimize müjdeyi veriyorum, doğalgaza kavuşturuyoruz. Nusaybin'e 

yapacağımız canlı bağlantıyla toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet olarak daima 

vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz şeklinde konuştu.(30.03.2017-Mardin) 

 

 

GÜMRÜK BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ MARDİN’İ ZİYARET ETTİ 
Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci Mardin’i ziyaret etti. Ziyarette Borsamızı temsilen Genel 

Sekreterimiz Abdullah Dal katıldı. Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “iş dünyası ile buluşma” toplantısına katıldıktan sonra 

beraberindeki heyetle beraber Mardin Valiliğini ziyaret etti. Vali Mustafa Yaman ve il protokolü 

tarafından karşılanan Tüfenkci, şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasına geçerek Vali 

Yaman’dan kent hakkında bilgi verdi. 

 

Bakan Tüfenkci, Mardin’de esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldiklerini ve sıkıntılarını dinlediklerini 

belirterek, “Terör örgütlerinin baskısından kurtulan gerek esnafımız, gerekse yöre halkımız, gerekse de 

iş adamımız artık cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle beraber yakalanan istikrarla beraber önlerine 

bakacaklar, işlerine bakacaklar. Daha fazla üretim, daha fazla kazanacaklar. Bizler de bu anlamıyla 

Mardin’in ticaretini geliştirme noktasında bakanlık olarak yetki ve sorumluluğumuz alanında gerekli 

katkıyı vereceğiz. Hükümet olarak da zaten bölgeyle ilgili her türlü yatırımda ve ticaretin geliştirilmesi 

noktasında kararımız var. Bu noktada her türlü desteği veriyoruz. İnşallah orada da açıkladığımız gibi 

Lojistik Destek Merkezini, Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte harekete geçirerek Mardinlilerin de özel 

taleplerini yerine getirmiş oluruz” dedi.(09.04.2017-Mardin) 



 

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMI  EĞİTİMİ 
Borsamızın personellerinden Tescil Memuru Nazım Aktaş ve Bilgi işlem Sorumlusu Ercan Çelik 

TOBB tarafından 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde  düzenlenen Kurumsal Gelişim Programı Eğitimine 

katıldılar. Eğitimde; kurum kültürü ve hizmet bilinci, iş yaşamında kuşak yönetimi, etkin takım 

çalışması ve sosyal medya konuları ele alındı. (14.04.2017-Ankara) 

 



URGE ESASLARI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ 
Borsamızın Genel Sekreteri Abdullah Dal  17-18 Nisan 2017 tarihlerinde TOBB’da düzenlenen 

URGE Esasları Ve Uygulaması  Eğitimine katıldı. Eğitimlerle katılımcıların; Ekonomi Bakanlığı 

tarafından yürütülen, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) 

kapsamında, proje başvuru sürecine ve kabul sonrası destek işleyişi ile proje kapanış süreçlerine hakim 

olmaları amaçlandı. Eğitime katılanların, projeyi hazırlayan oda-borsa önderliğinde; ortak ihtiyaç 

analizi, eğitim ve danışmanlık, pazarlama eylem ve faaliyetlerini yerine getirmeleri bekleniyor. 

(17.04.2017-Ankara) 

 

BORSAMIZ  GİRİŞİMCİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı 

işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında 

bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş 

fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla, Borsamız  

tarafından KOSGEB Mardin Müdürlüğü işbirliğiyle ile Uygulamalı Girişimcilik eğitimini başarıyla 

tamamlayan 30 girişimciye törenle sertifikaları verildi. (18.04.2017-Nusaybin) 



 

 

BORSAMIZ BASKETBOL TURNUVASINDA YARI FİNALE ÇIKMAYI BAŞARDI 
Nusaybin Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Basketbol turnuvasına katılan Borsamız Gazi Anadolu 

Lisesi’ni 42-32 yenerek yarı finale çıkmayı başardı. Borsamız turnuva sonunda en centilmen takım 

ödülünü kazandı. (20.04.2017-Nusaybin) 

 



            

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI VIII.MÜŞTEREK 

TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ 
TOBB tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi 

kapsamında Mardin’de gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine müşterek toplantılar serisiyle 

devam ediliyor. Söz konusu toplantılarda Odaların/Borsaların kurumsal kapasitelerini artırmaya ve 

bölgesel kalkınmaya katkı seviyelerini yükseltmeye yönelik önemli kararlar alınıyor. Bu çerçevede 

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, VIII.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Nusaybin Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 

 

26 Nisan 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan (NTB: Nusaybin Ticaret Borsası, NTSO: 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, KTB: Kızıltepe Ticaret Borsası, KTSO: Kızıltepe Ticaret ve 

Sanayi Odası, MTSO: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası), şu isimler katıldı: 

 NTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah 

Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; 

 NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 

Dündar, Genel Sekreter Abdulkadir Güneş, Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, Muhasebe 

Müdürü İhsan Öz, Sicil Memuru Nuh Özmen; 



 KTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter 

Yardımcısı Metin Sert; 

 KTSO Genel Sekreteri Ahmet Aslan; 

 MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar Budak, Genel Sekreter Çetin Sasa; 

 Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) 

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Behzat Ekinci. 

 

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: akademik danışmanlık dönem değerlendirmesi, Mardin ili 

istatistiklerinin revizyonu, Mardin’in ziraî, sınaî ve hizmet yapısına ilişkin saha çalışmaları, MAÜ 

öğrencilerine yaz döneminde araştırma ve inceleme imkânı, Mardin Odaları/Borsaları ile ilgili üye 

anketleri, lisanslı depoculuk projesi, müşterek proje ekibi oluşturulması, sosyal sorumluluk projeleri, 

anız yakımına ilişkin yayınlar, akademik danışmanlık dönem faaliyetleri, akademik danışmanlık 

dönem aksiyon planı. 

 

 

Söz konusu hususlardan bazılarına ilişkin şu müzakerelerde bulunuldu ve ilgili kararlar alındı: 

 Mardin ili istatistikleri revize edilecektir. 

Odalar/Borsalar, Mardin’e ilişkin özel bazı istatistiklere ve bilgilere ihtiyaç duyan 

kişilere/kurumlara yönelik olarak 2015’ten itibaren hazırlayıp web sitelerinde yayınladığı 

dosyaları güncelleyecektir. Bu dosyada; Odaların/Borsaların üyelerine ilişkin detaylı bilgiler, 

kapasite kullanım oranları, OSB firma bilgileri, banka şube/sigorta acente bilgileri, Mardin ürün 

bilgileri vs. yer almaktadır. 

 Mardin’in ziraî, sınaî ve hizmet yapısına ilişkin saha çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Üniversite-Oda/Borsa iş birliğiyle belli periyotlarla tarım, sanayi ve hizmet sektörleriyle ilgili 

çeşitli saha çalışmaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, MAÜ akademisyenlerinden 

de destek alınarak yapılacak saha çalışmalarından elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve 

bunların birer rapor halinde ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir. 



 MAÜ öğrencilerine araştırma ve inceleme imkânına devam edilecektir. 

Üniversite-Sanayi/Hizmet işbirliğinin bir versiyonu olarak Odalarda/Borsalarda 2015 yılından 

itibaren MAÜ öğrencilerine yönelik yürütülen araştırma ve inceleme programlarına 2017 yazında 

da devam edilecek olup her Oda/Borsa kendi fiziksel şartlarını dikkate alarak öğrenci kabul 

edecektir. 2017 programları Temmuz-Eylül döneminde yürütülecektir. 

 

 Oda/Borsa üye anket sonuçları önemle ele alınacaktır. 

Üyelerle gerçekleştirilen anketler sayesinde Odaların/Borsaların işleyişinde ve kurumsal yapısında 

karşılaşılan aksaklıklar tespit edilerek bunlar yerinde ve zamanında müdahalelerle giderilmeye 

çalışılacaktır. Bu tür anketler düzenli biçimde yapılmaya devam edilecektir. 

 Müşterek proje ekibi faaliyetlerine başlayacaktır. 

Odalar ve Borsalar, ilgi alanları dahilinde çeşitli projeler hazırlamak ve yürütmek maksadıyla bir 

proje ekibi oluşturma kararı aldı. Bu kapsamda her Oda ve Borsa birer personel tahsis etmek 

suretiyle bir ekip oluşturuldu. Söz konusu ekip, belli periyotlarla bir araya gelerek hem proje 

hazırlayacak/yürütecek hem de farklı alanlarda ortak faaliyetler icra edecektir. 

 Sosyal sorumluluk projeleri farklı alanlarda sürdürülecektir. 

Odaların/Borsaların bulundukları mekanlarla ve insanlarıyla bağlarını kuvvetlendirmek 

maksadıyla sosyal sorumluluk projelerine devam edilecektir. Bu çerçevede; eğitim, sağlık, sosyal 

ve benzeri alanlarda çeşitli projeler hayata geçirilecektir. 

İyi dileklerle tamamlanan programda, IX.Müşterek Toplantının 2017 Temmuz’unda Kızıltepe Ticaret 

Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. (26.04.2017-Nusaybin) 

 

 



 

TOBB EMEKLİ SANDIĞI GAZİANTEP BÖLGE TOPLANTISI 
Borsamızın Genel Sekreteri Abdullah Dal  28 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep Divan Otel’de 

düzenlenen TOBB Emekli Sandığı Bölge Toplantısına katıldı. Toplantıda; 

1-Tüm eczanelerle anlaşma yapılması, 

2-Tüm özel hastanelerle anlaşma yapılması, 

3-Vakıf dışındaki hizmetlerin sistemden gözükmesi, 

4-Ameliyat paralarının tamamının vakıf tarafından karşılanması, 

5-Sevklerin kaldırılması, 

 konuları ilgili yetkililere dosya halinde ve sözlü olarak iletildi. (28.04.2017-Gaziantep) 

 



 

DİKA’DAN BORSAMIZA ZİYARET 
Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ Borsamızı ziyaret etti. Ziyarette 

Borsamızın üst yönetimi Yılmaz Altındağ’a faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdi ve yıllık eğitim 

planımız kapsamında DİKA’dan üyelerimize yönelik verilebilecek eğitimler hakkında  

değerlendirmeler yapıldı. Önümüzdeki zaman diliminde Borsamız ve DİKA iş birliği ile üyelerimize 

yönelik eğitimler yapılacak. (04.05.2017-Nusaybin) 

 

BORSAMIZ 4. MARDİN TARIM EKİPMANLARI, GIDA VE HAYVANCILIK 

FUARI’NDA 
 

Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Umit Yumuşak, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Şeyhmus Peker , Abdulhalim Aydın, Meclis Üyeleri Yılmaz Barış, Fehmi Süleymanoğlu, Aziz 

Kaplan ve Genel Sekreteri Abdullah Dal üyelerimizle beraber 4. Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve 

Hayvancılık Fuarı’na katıldılar. Fuarda Borsamız Çıtıros ve Agitbey Kahve için stant açtı. 

Fuar alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin Valisi Mustafa Yaman, fuarın bölge için çok 



önemli olduğunu söyledi. Yaman, “Mezopotamya´nın bereketli ovalarının merkezinde olan bir iliz. 

Çok güzel tarımsal faaliyet yapıyoruz. Üreticilerimizin hem bilgi becerileri hem de sektöre katkıları 

çok büyük. Bu nedenle de bu tür fuarları önemsiyoruz. Hem Valilik olarak hem de Büyükşehir 

Belediyesi olarak da bu fuarlara katkıda bulunuyoruz. Ürün yetiştirmekten ziyade sektördeki 

üreticilerimizin teknolojiyi de öğrenmesi ve teknolojiden haberdar olması gerekiyor. Bu fuara da 

teknoloji ağırlıklı firmalarda daha çok katılıyor. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” 

dedi. 

 

 

“Turist sayımızda yüzde 90 artış var” Mardin turizmi hakkında bilgiler paylaşan Vali Yaman, “Mardin 

moralde kazanıyor. Az önce verileri aldık. Geçen senenin ilk 4 ayına göre turist sayısında yüzde 90 

artış var. Mardin merkezdeki yatak sayısının doluluk oranı yüzde 100´dür, ilçelerde yüzde 80´dir. 

Mardin genelinde yatak kapasitemizde doluluk oranı yüzde 90´dır. Şehir daha hareketli oldu. İnşallah 

bu şekilde devam edecek” diye konuştu. 

 

Fuara 200 firma katıldı. Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kızıltepe Ticaret Borsası´nın 

öncülüğünde düzenlenen fuara, 25´i yabancı 200 firma katıldı. 15 Mayıs´a kadar açık olacak fuarda, 



tohum, gübre, yem, fidan, sulama üniteleri, seracılık, ilaçlama gibi tarım ve tarım teknolojileri 

ürünlerinin yanında gıda ürünleri de sergileniyor. (12.05.2017-Mardin) 

                       

 

BORSAMIZDAN MARDİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜNE 

ZİYARET 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Başkanı Umit Yumuşak, Yönetim Kurulu 

Üyeleri Şeyhmus Peker , Abdulhalim Aydın, Meclis Üyeleri Yılmaz Barış, Fehmi Süleymanoğlu, Aziz 

Kaplan,Cemal Mertoğlu ve Genel Sekreteri  Abdullah Dal Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürü Bengin Efetürk’ü ziyaret ettiler. Ziyarette Borsamızın 2017 yılı stratejik hedefleri ve yapmış 

olduğu faaliyetler hakkında  bilgi alış verişinde bulunuldu. (17.05.2017-Mardin) 



 

BORSAMIZ TOBB'UN 73. GENEL KURULU'NA KATILDI 
TOBB 73. Genel Kurulu  24 Mayıs 2017 Çarşamba günü TOBB ETÜ’de gerçekleşti. Genel Kurula 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsanın 

yöneticileri, üst kurul delegeleri ile TOBB Genç Girişimciler kurulu ve TOBB Kadın Girişimciler 

Kurulu başkanları, ve siyasi parti temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurula Borsamızı 

Temsilen  Yönetim Kurulu Başkanımız ve TOBB Genel Kurulu Delegesi  Necdet Aktaş, Meclis 

Başkanımız Umit Yumuşak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Davut Ayaz, Abdulhalim Aydın, Meclis 

Üyelerimiz Abdulhakim Aytimur, Aziz Kaplan, Yılmaz Barış ve Genel Sekreter Abdullah Dal katıldı.  



Genel Kurulda açılış konuşmasını yapan TOBB 

Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu yeni hükümet 

sistemiyle güçlenen ve hızlanan yönetimde, 

kararlar daha hızlı alınacağını belirtirken, 

“Devletteki çarkların hızlanması, bürokrasinin 

aşılması, özel sektöre olumlu yansıyacak. Böylece 

Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde 

olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye’nin 

yarınını, bugününden çok daha güzel yapma 

zamanı. 

Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlanan 

yönetimde, kararlar daha hızlı alınıp uygulanacak. 

Devletteki çarkların hızlanması, bürokrasinin 

aşılması, özel sektöre olumlu yansıyacak. Böylece 

ekonomide yeni bir büyüme modelini ve kalkınma 

hamlesini hazırlayabileceğiz” dedi. 

 

 

Türkiye’nin, son 15 senede müthiş bir ekonomik gelişme gösterdiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu, artık 

yarına odaklanmak ve geleceğe birlikte yürümek gerektiğinin altını çizdi. Reform ateşini yeniden 

canlandırmanın önemi üzerinde duran TOBB Başkanı, hep birlikte çalışarak yeni büyüme hikâyesini 

tüm dünyaya göstereceklerini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Her yerde 

yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak hep 

gündemimde tuttum, hala da gündemimde. Gündemimde olmaya da devam edecek. Çünkü faizi, hep 

söylüyorum, çok açık net söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada 



kar amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'un çatısı altında Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için 

gayret gösteren, ter döken, emek veren herkese teşekkür etti. Erdoğan, Genel Kurulda 81 ilden seçimle 

göreve gelen oda ve borsa başkanlarından meclis üyelerine kadar iş dünyasının seçkin temsilcilerinin 

yer aldığını bildirdi. 

İş dünyasının aynı zamanda bulundukları şehirlerin kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri 

olduğuna işaret eden Erdoğan, "Temsil ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü yelpazesiyle bu salon, 

aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, emeği ve desteği olmadan 

hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisine 

ulaşmak için gayret gösteren sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır." 

ifadesini kullandı. 

 

Geçmiş dönemin muhasebesinin yapılmasının 

yanı sıra geleceğe ilişkin beklentilerin tartışıldığı 

Genel Kurulun, 2019 ve 2023 projeksiyonlarına 

da ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan 

Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Esasen ülkemizde bizim kadar, iş dünyasıyla 

hesap veren sanatkarlarımızla toplumumuzun her 

kesimiyle yakın ilişki içinde olan bir başka siyasi 

hareketin olduğunu da sanmıyorum. Her sabah 

ekmek teknesini besmele ile açıp, akşama kadar 

nafakasını çıkarmak için ter döken, esnaf ve sanatkarımızın daima yanında yer aldık. Aynı şekilde 

ulusal ve uluslararası düzeyde projelere imza atan büyük yatırımcılarımıza hep destek olduk. 

Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerimizde bir fırsatını bulup mutlaka iş dünyamızla bir araya gelmeye 

çalıştık. " 

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde de mümkün olan 

her yere iş adamlarıyla birlikte gittiğine, onların meselelerinin takipçisi olduğuna dikkati çektğini, Tek 



terdi üretmek, kendisiyle birlikte ülkesini geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak olan herkesin yanında 

yer almaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Ülkemizde 

çalışmak, üretmek, kazanmak isteyen hiç kimseye engel olmadığımız gibi tam tersine her türlü desteği 

sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarda iş dünyamızın temsilcileriyle sürekli istişarede bulunuyoruz. Şu bir 

gerçektir, TOBB, asli görevlerine ne kadar odaklanırsa o kadar başarılı olmuştur. " dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahilik sisteminin günümüzdeki mümessilleri olan oda ve borsaların, kendi 

üyeleri arasında tesis ettiği dayanışma güçlendikçe, bu kurumların itibarının da arttığına değindi. 

(23.05.2017-Ankara) 

 

NUSAYBİN TOBB HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI TAMAMLANDI 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olan Borsamız ve Nusaybin TSO tarafından düzenlenen 

Nusaybin TOBB Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. Hakan Olimpik Spor Komplesi 2’de 

Şehmus Ak koordinatörlüğünde düzenlenen Halı Saha Futbol turnuvası final maçı Nusaybin Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası (NESO) ile Ömerya Trans arasında oynandı. Rakibini 3-0 yenen Nusaybin Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında is Borsamız rakibi Avenir 

Güvenliği 8-4 yenerek üçüncü oldu. Turnuvada Gol kralı Hogir Duman, en iyi kaleci ise Borsamızın 

kalecisi Abdulgafur Demirel oldu.  



 

Final maçı sonrası ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Başkanımız Necdet Aktaş, Nusaybin TSO 

Başkanı Mahsun Özmen, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdulgani Bilge, DSİ 102. 

Şube Müdürü Alaattin Akgül, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin ve Borsamızın 

Meclis Üyeleri dereceye giren takımlara, komite üyelerine ve turnuvaya destek verenlere madalya, 

kupa ve plaket verdi. 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş turnuvada şampiyon olan takımın futbolcularına birer saat 

hediye etti. Turnuvanın ödül töreni sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet 

Aktaş, amaçlarının Nusaybin’deki gençlerin bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmalarına katkı 

sağlamak olduğunu kaydetti. (25.05.2017-Nusaybin) 

 

 

 

 

 



AKREDİTASON ÇALIŞTAYI 
Borsamızın Genel Sekreteri  Abdullah Dal ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik Kızıltepe Ticaret 

Borsasında düzenlenen akreditasyon çalıştayına katıldılar. Çalıştayda Borsamızın kullanmış olduğu  

Databank  programına eklenecek olan stratejik planlama modülü için  gereksinim analizi 

yapıldı.(08.06.2017-Kızıltepe) 

 

 

 

 

BORSAMIZ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI YAPILDI 
Borsamız her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkıları ve destekleri ile 

ihtiyaç sahibi 960 aileye Ramazan Ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu. (09.06.2017-Nusaybin) 

 



 

BORSAMIZDAN NUSAYBİN  EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Yönetim Kurulu Üyesi  Şeyhmus Peker ve Meclis 

Üyesi Abdulhakim Aytimur Nusaybin Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin’i makamında ziyaret 

ettiler.(04.07.2017-Nusaybin) 

 

BORSAMIZDAN NUSAYBİN KAYMAKAMLIĞINA ZİYARET 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Şeyhmus Peker , 

Abdulhalim Aydın ve Meclis Üyesi Abdulhakim Aytimur Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal’ı 

makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Borsamızın faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu 

ve Kaymakam Ergün Baysal'a Nusaybin'in sorunları iletildi. (04.07.2017-Nusaybin) 



TOBB DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İSTİŞARE TOPLANTISI 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve Genel Sekreteri Abdullah Dal  TOBB Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısına katıldılar. 

 

TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen toplantıda ekonomideki gelişmelere ilişkin geniş bir sunum 

yapılırken, Hisarcıklıoğlu son dönemde özel sektör için neler istediklerine, nelerin hayata geçtiğine ve 

değiştiğine dair bilgilendirmede bulundu. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

istihdam konusunda bir söz verdiklerini 

hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 1 yılda 1,5 milyon 

kişiye istihdam sağlamayı hedef koyarken, 6 

ayda 1 milyon 200 bin istihdam rakamına 

ulaştıklarının altını çizdi. 

Büyüme rakamlarının sevindirici olduğuna işaret 

eden TOBB Başkanı, yıl sonuna kadar da bu yüksek büyümenin devam edeceğine inandıklarını 

bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Büyümenin yansımasını da istihdam sayısında görüyoruz” dedi. Ekonominin 

büyümesi halinde ülkenin zenginleşeceğini söyleyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin de 

işsizlik sorununu çözeceğini anlattı. 

 

Karşılıksız çek rakamlarının bir önceki seneye göre yüzde 28 oranında azaldığına dikkat çeken TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Geçen sene karşılıksız çekten şikâyet ediyorduk. Bakın azaldı. Senetlerde bir 

artış var. İnşallah onun için de uygun bir yol bulunacak” dedi. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya 

sektörlerinde canlanmalar görüldüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, yatırım miktarlarında da artışa 



ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri arasında yapılan anket sonuçları da 

değerlendirildi. (06.07.2017-Ankara) 

 

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI IX.MÜŞTEREK 

TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ 
TOBB/TEPAV’ca yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında Mardin’de 

gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen müşterek 

toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, 

IX.Müşterek Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.11 

Temmuz 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Nusaybin Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah 

Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 

Abdulkadir Güneş, Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen;  Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; 

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin 

Sasa; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri 

Ahmet Aslan; Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi 

(MAÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci. 



 

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: akademik danışmanlık dönem değerlendirmesi ve görev-

sorumluluk belgesi, Mardin Odaları/Borsaları ile ilgili anketler, akreditasyon süreç şeması, Oda/Borsa 

faaliyetlerinin medyada görünürlüğü, üniversite-tarım/sanayi/hizmet işbirliği çalışması, sosyal 

sorumluluk projesi takdim toplantısı yer ve zaman tespiti, kalkınma ajansı toplantısı zaman tespiti, 

coğrafî işaretler mardin zirvesi müzakereleri, müşterek proje ekibi toplantısı yer ve zaman tespiti, anız 

yakımına ilişkin tedbirler, akademik danışmanlık dönem faaliyetleri, akademik danışmanlık dönem 

aksiyon planı. 

Bu hususlardan bazılarına ilişkin şu müzakerelerde bulunuldu ve ilgili kararlar alındı: 

 



 Akreditasyon süreç şeması irdelenerek öne çıkan faaliyetlere ağırlık verilecektir. 

Mardin İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının tamamı akredite kurum statüsündedir. Bununla 

beraber Odalar/Borsalar, bunun bir defaya mahsus olmadığının fakat titizlikle sürdürülmesi 

gereken bir süreç olduğunun farkındadır. Bu maksatla, tüm Odaların/Borsaların ilgili kurulları 

bir araya gelerek karşılıklı yardımlaşma ile mevcut pozisyonlarını en azından korumaya ve 

daha üst sınıf Oda/Borsa statüsüne geçmeye çalışacaktır. 

 Üniversite-tarım/sanayi/hizmet işbirliği çalışması hazırlanacaktır. 

Odalar/Borsalar, başta Mardin Artuklu Üniversitesi olmak üzere paydaş kurumlarla 

gerçekleştirdiği sektörel işbirliği örneklerini içeren bir kitapçık hazırlanmasını planlamaktadır. 

 Kalkınma ajansı ve ilgili kuruluşlarla lobi faaliyetleri icra edilecektir. 

Odalar/Borsalar, bölgesel kalkınma amaçlı faaliyetlerin icrası için ilgili kamu/özel/karma 

nitelikli kuruluşlar nezdinde lobi faaliyetleri icra etmeye karar vermiştir. Bu kapsamda, ilki 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile olmak üzere bir toplantı düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda DİKA ile Yöresel Ürünler Fuarı, Coğrafî İşaretler Zirvesi ve Proje Hazırlama 

Eğitimleri düzenlenmesi hususlarında müzakerelerde bulunulacaktır. 

 Müşterek proje ekibi toplantılar serisine başlayacaktır. 

Odalar/Borsalar, VIII.Müşterek Toplantı ile kurdukları Mardin Müşterek Proje Ekibinin aktif 

hâle gelmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda söz konusu ekip, Odaların/Borsaların ilgi alanları 

dahilinde çeşitli projeler hazırlamaya ve yürütmeye odaklanacaktır. 

 Anız yakımına ilişkin tedbirler alınmaya çalışılacaktır. 

Odalar/Borsalar, Mardin tarım sektörünün yapısal sorunlarından biri olan verimliliğin 

artırılmasına yönelik birtakım tedbirler almaya hazırlanıyor. Bu amaçla, bölgede yaygın olarak 

gerçekleştirilen anız yakımının temelinde yatan sebeplerin ortadan kaldırılması için ilgili 

kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, bölge 

çiftçisinin ikinci ürünü ekmek amacıyla başvurduğu anız yakımı yerine, toprağı uygun 

biçimde işleyecek ve ikinci ürünün ekimine hazır hâle getirecek teknolojik alt yapının 

sağlanması için ilgili Bakanlıklara bir dosya hazırlamaya karar vermiştir. 



Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, X.Müşterek Toplantının 2017 Eylül’ünde 

Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. (11.07.2017-Kızıltepe) 

15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ 
Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 

olan; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 

(Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak buradayız. Bu masada 

oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. 

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümüne giriyoruz.  İki hafta boyunca, 

farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı 

tutacağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 

 

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin 

ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en 

büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altına 

almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa 

sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.  Darbe 

teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kalkamayacak duruma 

düşürmekti. Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi 

durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, 

canı pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren, 

devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi 

Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve 

medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan 

milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük 

başarıyla vermiştir. Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu 



herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. “Türkiye 

Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez.”  Bu, dünyaya örnek olacak 

bir tavırdır. 

 

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 

vatandaşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. 

 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz.  

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok az millet bu bedeli 

ödeyebilir. Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 

demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele 

her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. 

 

Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, 

milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. 

 

Değerli basın mensupları, 

En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, ülkemiz açısından zorlu bir süreç o ldu. 

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında 

ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. 

 

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 

bunların hepsini de kısa sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve 

yaptığı reformlarla hızla toparlandık. Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden 

ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. 



 
İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam 

sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden 

kazandık. Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarı ile çıkmıştır.  

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.  

Ama biz dimdik ayaktayız. 

 

Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık.  

Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. 

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız 

gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı. 

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha 

da arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız.  Bütün bunlar için ortak 

akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Buradan yurt dışındaki dostlarımıza 

da sesleniyoruz. 

 

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarını 

yanında görmeyi arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak 

vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin 

de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak 

birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha 

büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez 

daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, 

unutturmayacağız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık 

olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 



 

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.  

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. (13.07.2017-Mardin) 

 

 

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI DİCLE KALKINMA AJANSI 

İLE DİRSEK TEMASINDA 
TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman Projesi” kapsamında, 

Odaların/Borsaların kurumsal kapasiteleri artırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Mardin İli ve İlçeleri 

Odaları/Borsaları, kurumsal ilişkilerini güçlendirmeye ve bununla bağlantılı olarak işbirliği seviyesini 

yükseltmeye çalışıyor. Bu hedefe yönelik olmak üzere Odalar/Borsalar, Dicle Kalkınma Ajansı 

(DİKA) ile bir araya geldi. 

 



Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, aralarında Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin yer aldığı 

TRC3 Bölgesinin kalkınmasında önemli payı olan Dicle Kalkınma Ajansı ile çeşitli konularda 

müzakerelerde bulunmak ve bölge kalkınmasında Oda/Borsa ve DİKA arasında bir sinerji 

oluşturabilmek maksadıyla Genel Sekreter Yılmaz Altındağ’ı makamında ziyaret etti. 

17 Temmuz 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Nusaybin Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Mardin Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin 

Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan;Nusaybin Ticaret ve Sanayi 

Odası Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve 

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat 

Ekinci. 

Toplantının temel hedefi, DİKA ile bölgesel kalkınma amaçlı bazı hususlarda lobi faaliyetleri icra 

edebilmekti. Bu çerçevede, DİKA ile Yöresel Ürünler Fuarı, Coğrafî İşaretler Zirvesi ve Proje 

Hazırlama Eğitimleri düzenlenmesi hususlarında işbirliği imkânları araştırıldı.  

 

Toplantıda Odalar/Borsalar, öncelikle DİKA’dan her sene düzenlenen Yöresel Ürünler 

Fuarı(YÖREX)’na Dicle Bölgesi’nden katılıma ilişkin gerekli desteğin sağlanması talebinde bulundu. 

Bu kapsamda, diğer bölge illeriyle beraber Mardin’in yöresel ürünleriyle bu Fuarda yer almasının 

önemine dikkat çekildi. 

Toplantının diğer gündem maddesi olan “Coğrafî İşaretler Projesi” kapsamında Odalar/Borsalar, 2017 

Ekim’inde Mardin’de YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafî İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) ve 

benzeri kuruluşlarla düzenlenecek sempozyum organizasyonunda yer alma niyetlerini dile getirerek 

DİKA’nın da bu faaliyete destek olmasını talep ettiler. 

Diğer bir gündem maddesi de Odalar/Borsalar tarafından oluşturulan Mardin Oda/Borsa Müşterek 

Proje Ekibinin aktif hâle gelmesi hususunda DİKA’nın teknik destek sağlaması idi. Bu kapsamda, söz 



konusu proje ekibinin etkinliğinin artırılabilmesi ve bölgesel kalkınma amaçlı projeler üretebilmesi 

için DİKA tarafından bir oryantasyon ve proje eğitim programına tâbi tutulması beklentisi dile 

getirildi. 

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, ilave hususların da müzakere edildiği bu toplantının çok 

verimli geçtiğini ifade etti. Nitekim, yapılan müzakereler sonrasında DİKA ve Odalar/Borsalar 

arasında bahsi geçen bütün alanlarda işbirliği yapılmasına karar verildi. Ayrıca hem Oda/Borsa hem de 

DİKA Yönetimleri, bölgesel kalkınmayı hedefleyen her türlü alanda kurumsal işbirliğine daima hazır 

olduklarını tekrar dile getirdiler. (18.07.2017-Mardin) 

 

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI ENGEL TANIMIYOR 
Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, TOBB/TEPAV’ın “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi 

kapsamında Mardin’de gerçekleştirdiği yerel iktisadî kalkınma faaliyetleri yanında çeşitli sosyal 

sorumluluk projelerine de imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede Odalar/Borsalar, engelsiz 

vatandaşların engellerini ortadan kaldırmaya katkıda 

bulunabilmek üzere “özellikli tekerlekli sandalye” 

dağıtımında bulundu. 

 

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, 26 Nisan 

2017’deki VIII.Müşterek Oda/Borsa Toplantısında 

aldığı kararlardan biri olan “Engelsizler 

Kampanyası”nı 13 Temmuz 2017’de hayata geçirdi. 

Bu kapsamda temin edilen 21 adet özellikli tekerlekli 

sandalye, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere törenle 

kişilere ve ilgili kurumlara teslim edildi. 

Mardin’de bir araya gelen İl ve İlçe Odaları/Borsaları 

(Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret 

Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin 

Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) 

Yönetim Kurulu Başkanları, Genel 



Sekreterleri/Yardımcıları, Üyeleri ve Akademik Danışmanı, böyle hayırlı bir işe aracılık etmekten 

dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Ayrıca, buna dolaylı yönden vesile oldukları için üyelerine 

şükranlarını arz ettiler. 

 

Mardin Merkezinde, Kızıltepe’de ve Nusaybin’de dağıtımı gerçekleştirilen özellikli tekerlekli 

sandalyeleri alan “engelsiz vatandaşlar”ın sevinçleri gözlerinden okunuyordu. İhtiyaç sahipleri, bu 

hayırlı hizmetlerinden dolayı Mardin İli ve İlçeleri Odalarına/Borsalarına teşekkür ettiler. 

Odalar/Borsalar, bulundukları mekanlarla ve insanlarıyla bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla bu tür 

sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirdi. Bu çerçevede; eğitim, sağlık, sosyal ve 

sair alanlarda benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade ettiler. (23.07.2017-

Nusaybin) 

MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ İLK TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ 
Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, 26.04.2017 tarihli VIII.Müşterek Oda/Borsa Toplantısında 

aldığı kararla, ilgi alanları dahilinde çeşitli projeler hazırlamak ve yürütmek maksadıyla bir proje ekibi 

kurma kararı almış ve bu kapsamda, her Odanın/Borsanın birer personel tahsis etmesi suretiyle bir 

ekip oluşturmuştu. Odalar/Borsalar, 11.07.2017 tarihli IX.Müşterek toplantısında da ekibin aktif hâle 

gelmesini kararlaştırmıştı. İşte bu doğrultuda söz konusu ekip ilk toplantısını 24.07.2017 tarihinde 

gerçekleştirdi. 

Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde icra edilen toplantıya şu isimler katıldı: Kızıltepe Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter 

Yardımcısı Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü), Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve 

Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon 

Sorumlusu Velit Aydın, Nusaybin Ticaret Borsası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, Proje Uzmanı 

Emir Yücesoy, TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin 

Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci (Proje 

Ekip Danışmanı). 



 

Toplantıda üç ana gündem maddesi müzakere edildi: 

1) Kurumsal web sitelerinin revizyonu/iyileştirilmesi: Bu çerçevede, taşıdıkları önem itibariyle, 

Odaların/Borsaların kurumsal web siteleri ayrıntılı biçimde analiz edilerek iyileştirilebilecek alanlara 

dair müzakereler gerçekleştirildi. 

2) Muhtemel proje alanları: Mardin Odalarının/Borsalarının münferiden ve/veya müştereken 

hazırlayabileceği potansiyel proje alanları üzerinde çalışıldı. Bu çerçevede hem kurum personeline 

hem yönetimine hem de üyelerine yönelik çeşitli proje fikirleri analiz edildi. 

3) 2018 dönemi muhtemel eğitim programları: Daha etkin eğitim programları icra edilmesine yönelik 

müzakerelerde bulunuldu. Bu çerçevede, 2018 dönemi potansiyel eğitim programlarına ilişkin 

araştırmalar yapılması kararlaştırıldı. 

Gündem dışı müzakerelerin de yapıldığı toplantıda, müteakip toplantının Eylül ayında Nusaybin 

Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. (24.07.2017-Kızıltepe) 

 

GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
Borsamızın Genel Sekreteri Abdullah Dal TOBB tarafından düzenlenen Genel Sekreterler 

Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.  



 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler Bilgilendirme toplantısına katılarak, 

oda / borsa genel sekreterlerine hitap etti. Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa camiası 

olarak tek bir aile olduklarını belirterek, Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen şirketleri, 

girişimcileri temsil eden, tek meslek örgütü olduklarını söyledi. TOBB’un gücünün birliğinden ve 

birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş olmalarından geldiğini 

vurgulayarak, “Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, 

yani bu camianın farkıdır. Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, 

bizi öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi. 

“Büyük gücün sorumluluğu da büyük olur” diyen 

Hisarcıklıoğlu, “Bize emanet edilen bu gücün, sorumluluğun 

hakkını vermek durumundayız. Bu da bizim hem hukuki, 

hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizim 

Kayseri’de güzel bir söz var. İşin ününe değil ununa bak 

derler. Aslında işin ununu yapan sizlersiniz. Sizler başarılı 

işler yaparsanız biz de başarılı oluruz. Hepimizin gücü ve 

itibarı artar. Bu yüzden bize düşen görev de, sizleri en iyi 

şekilde görevinize hazırlamak, sizleri en iyi bilgilerle donatmaktır” şeklinde konuştu. 

  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasının Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunu, son 

seçimlerde oda ve borsa başkanları düzeyinde neredeyse yarı yarıya, delege bazında ise üçte ikiye 

yakın değişim yaşadıklarını söyledi. 

  

Ekim-Kasım aylarında iller ve ilçelerdeki oda/borsalarda seçimler olacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 

bu seçimlerin makam kapma yarışı değil, camiaya ve Türkiye’ye hizmet yolunda bir bayrak yarışı 

olduğunu vurguladı. 

  

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki oda/borsa sisteminin dünyaya örnek olduğunu, hem kurumsal yapısıyla 

hem de üyelere verdikleri hizmetlerle örnek model alınır hale geldiğini söyledi. 

  

Toplantının açılışında konuşan TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ise eğitime katılan genel 

sekreterlere eğitimin içeri ile ilgili bilgiler verdi. (27.07.2017-Ankara) 
 



MARDİN ODA/BORSA MÜŞTEREK PROJE EKİBİ DİKA UZMANLARIYLA BİR 

ARAYA GELDİ 
Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları Müşterek Proje Ekibi, kurumsal kapasiteyi artırma ve bölgesel 

kalkınmaya katkı derecelerini yükseltme amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği içerisine girmeye 

çalışıyor. Bu kapsamda Odalar/Borsalar, 01.08.2017 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 

uzmanlarıyla bir araya geldi. 

 

DİKA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya şu isimler katıldı: DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim 

Başkanı Murat Erçin, Uzman Sihat Ferat Toktaş, Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı 

Metin Sert (Proje Ekip Koordinatörü), Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon 

Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit 

Aydın, Nusaybin Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu 

Ercan Çelik, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu İlhan Özmen, 

TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu 

Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci (Proje Ekip 

Danışmanı). 

Toplantıda şu hususlar müzakere edilerek potansiyel müşterek faaliyet tespitinde bulunuldu ve 

DİKA’dan ilgili destek imkânları araştırıldı: 

 Dicle Bölgesi Coğrafi İşaretler Projesi, 

 Coğrafî İşaretler Mardin Zirvesi, 

 Oryantasyon ve Proje Hazırlama Eğitimleri, 

 Oda/Borsa 2018 Yılı Eğitim Programları. 

 

Toplantıda müzakere edilen bu hususların Oda/Borsa Yönetimlerinin onayına sunulmasına ve 

verilecek kararlar doğrultusunda müşterek faaliyetler icra edilmesine dair görüş birliğine varıldı. 

(01.08.2017-Mardin) 



MARDİN ODALARI/BORSALARI X.MÜŞTEREK TOPLANTISI İÇİN 

NUSAYBİN’DE 
TOBB/TEPAV tarafından yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında Mardin’de 

gerçekleştirilen yerel kalkınma faaliyetlerine tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen müşterek 

toplantılar serisiyle devam ediliyor. Bu çerçevede Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, X.Müşterek 

Oda/Borsa Toplantısını Nusaybin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 

 

10 Ağustos 2017’de yapılan toplantıya Odalardan/Borsalardan şu isimler katıldı: Nusaybin Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, 

Meclis Başkan Yardımcısı Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve 

Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çetin Sasa; 

Kızıltepe Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Sedat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin 

Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri 

Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş, Kalite ve Akreditasyon 

Sorumlusu İlhan Özmen; TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve 

Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat 

Ekinci. 

Ağırlıklı olarak, Mardin Odaları/Borsaları Müşterek Proje Ekibi’nin 01.08.2017 tarihinde Dicle 

Kalkınma Ajansı (DİKA) ile gerçekleştirdiği görüşmede alınan tavsiye kararlarının müzakere edildiği 

ve karara bağlandığı bu Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi 

Uygulama Örnekleri, Kalkınma Ajansı ile İlişkiler, Coğrafî İşaretler Projesi ve Mardin Zirvesi, 

Odaların/Borsaların 2018 Yılı Eğitim Programları, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mardin Oda/Borsa 

Müşterek Proje Ekibinin Yapısı ve Faaliyetleri, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri, 

Akademik Danışmanlık Dönem Aksiyon Planı. 



 

 

Toplantı sonucunda somut adımlar atılmasına karar verilen bazı hususlar şöyle: 

 DİKA tarafından koordine edilen Dicle Bölgesi Coğrafî İşaretler Projesi’ne fiilî katkı sağlanması 

kararı alındı. Odalar/Borsalar, bu projenin tarafı olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır 

olduklarını ifade ettiler. Bu kapsamda hem proje ekibine personel tahsisine hem de imkânlar 

ölçüsünde finansal katkı sağlanacak. 

 Odalar/Borsalar, DİKA’nın 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde Mardin’de YÜCİTA (Yöresel Ürünler ve 

Coğrafî İşaretler Türkiye Araştırma Ağı) ile düzenlemeyi planladığı “Coğrafi İşaretler Zirvesi”nde 

aktif olarak rol alma talebini yineledi. Bu kapsamda Mardin Odaları/Borsaları, Mardin’in yöresel 

ürünleriyle bu Fuarda yer almasına karar verdi. Odalar/Borsalar Mardin ölçeğinde gerekli 

organizasyonu gerçekleştirerek coğrafî işaret potansiyeline sahip çeşitli ürünleri Zirve boyunca 

standlarda sergilemeyi hedefliyor. 

 

 Odalar/Borsalar tarafından oluşturulan Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin beşerî 

sermayesinin artırılabilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik katma değeri olan projeler 

üretebilmesi için DİKA tarafından bir oryantasyon ve proje eğitim programı düzenlenmesi talebi 

yinelendi. 

 Odaların/Borsaların 2018 yılı muhtemel eğitim programlarının proje kapsamında organize edilerek 

müşterek programlar hâlinde icra edilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, her Odanın/Borsanın 

düzenleyeceği eğitim programı diğer Oda/Borsa üyelerine de açık olacak. Böylece belli bir süreç 

dahilinde tespit edilecek müşterek eğitim programları, daha profesyonel bir eğitimci kadrosu ile 

daha etkin bir tarzda icra edilebilecek. 

Genel nitelikli müzakerelerle tamamlanan programda, XI.Müşterek Toplantının 2017 Aralık’ında 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. (10.08.2017-Nusaybin) 

 

 



BORSAMIZ 8. YÖREX FUARI’NDA 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş üyelerimizle beraber 8. YÖREX Fuarı’na katıldı. 

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, TOBB’un desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde 

düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir 

Karaloğlu, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin 

ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı 

konuşmada, YÖREX'e her yıl geldiğini, her bölgeden, her ilden Türkiye'nin zenginliğinin YÖREX'te 

sergilendiğini söyledi. 

 
  

Coğrafi işaretin, yerelin dünya ile buluşmasını sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu büyük 

organizasyon kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme noktasında çok doğru bir alan 

açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak ediyor. Antalya TB Başkanımız Ali Çandır bir fikir üretti, bu 

fikrini projeye dönüştürdü. Ülke çapında müthiş bir başarıya imza attı. İşte vizyoner olmak, cesur bir 

girişimci olmak, budur. Ali Çandır başkanımızla iftihar ediyorum. Kendisine en büyük desteği de, 

Odalarımız ve Borsalarımız verdi. Burada 120’nin üzerinde Oda ve Borsamız var. Bunu çok 

önemsiyorum zira biz kendi değerimize sahip çıkmazsak, başkası gelir sahiplenir. Oda ve Borsalarımız 

hem YÖREX’e destek veriyor, hem de kendi yöresel ürünlerine sahip çıkıyorlar. Bunların coğrafi 

işaretlerini alıp, şehirlerine kazandırıyorlar" diye konuştu. 

  

 

 



Hisarcıklıoğlu, halihazırda 3 yöresel ürünün Avrupa'da tescillendiğini belirterek, " Gaziantep 

Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı. Bunu başaran Gaziantep SO’mızı, Aydın TO’mızı ve 

Malatya TSO’mızı tebrik ediyorum. Diğer yerel ürünlerimizin de AB nezdinde tescili için TOBB, oda 

ve borsa camiası olarak çalışıyor ve üreticilerimize yardım ediyoruz." ifadesini kullandı. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖREX'in bir vizyon işi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Antalya çok önemli bir iş yaptı, 

senelerdir çok büyük bir emek veriyorlardı. Attıkları tohum tuttu. Yüzlerce yöresel ürünün ekonomiye 

kazandırılmasına umut oldu. YÖREX ile KOBİ'lerimiz hem ürünlerini tanıtıyor hem de büyük 

firmalarla iş bağlantıları sağlıyorlar. Bu yıl da muhteşem bir fuar ortaya çıkmış. Anadolu'nun ruhu, 

kimliği, tüm renkleri burada toplanmış" diye konuştu. (13.09.2017-Antalya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKANIMIZ NECDET AKTAŞ TOBB ODA/BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI’NDA 

HABUR SINIR KAPISI’NIN KAPATILMAMASINI TALEP ETTİ 
TOBB Oda/Borsa İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci’den Habur Sınır Kapısı’nın kapatılmamasını talep etti. 

Toplantıda Habur Sınır Kapısı’nın önemine değinen Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş ;Yıllık 

20 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin ihracat rakamları açısından en öncelikli 

pazarların başında gelen Irak pazarının Habur'un geçişlere kapatılmasıyla birlikte yere vuracağını ve  

bunun gerçekleşmesi durumunda, gıda ve nakliyat başta olmak üzere akıllara gelebilecek birçok sanayi 



ihracatı kaleminde faaliyet gösteren esnaf ve tüccarların çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya 

bırakılacağının sözlerini ekledi. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanımız Başkanı Necdet Aktaş'ı dinleyen 

Bakan Tüfekçi, kendisine iletilen taleplerin üzerinde hassasiyetle duracağını söyledi.(29.09.2017-

Ankara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COĞRAFİ İŞARETLER BEŞİĞİ YUKARI MEZOPOTAMYA ULUSLARARASI 

SEMPOZYUMU 

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Yerel Ürünler Coğrafi İşaretleri Araştırma Ağı (YÜCİTA) başta 

olmak üzere Borsamız, Mardin TSO, Nusaybin TSO, Kızıltepe TSO ve Kızıltepe TB işbirliği ile 

Mardin’de  Coğrafi İşaretler Beşiği Yukarı Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu düzenlendi. 

Sempozyuma Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman. 

Mardin Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, 

Mardin Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut 

Dündar, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, MARSİAD Başkanı ve OSB Başkan Vekili 

Nasır Duyan, Borsamız Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik, 



TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu 

Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, çevre illerin 

Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. 

 

Sempozyumda konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yerel potansiyeli harekete geçirerek, 

buna paralel olarak ticari hareketliliğe ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Mardin, Batman, 

Siirt ve Şırnak’ta farkındalık oluşturacak ürünlerin olduğunu ifade eden Altındağ, “Bugün Mardin’de 

uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Turizm 

deniz ve tarihten ibaret değildir. Ürün zenginliğimizi, toplantılarda yerel aktörlerle bir araya gelerek 

anlatma ve bunu ticaret hareketliliğinde yerine oturtmayı birlikte başarma modunu yakaladık. Yerel 

ürünlerin iade-i itibarını sağladık. Bunları ticari potansiyele kavuşturmak ve marka değeri ile katma 

değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Siirt’te 6 ve Mardin’de 6 ürün marka ürün tescilini almış durumda. 

Kırsalın, yerel ile yerelin ulusal buluşmasını sağlamak istiyoruz. Yereli uyandıracak, kalkındıracak şey 

marka ve katma değerdir” dedi. 

 

“Markalaşmaya gidemedik” 

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, tarımın yapıldığı, insanların yerleşik 

düzen kurduğu bu topraklar üzerinde bu sempozyumunun yapılmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi. 

Bugüne kadar ürün tescil ve markalaşmasına gidilememesini bir eksiklik olarak değerlendiren Tutaşı, 

“Ürün çeşitliliği ve kalitesinde zengin bu topraklarda bugüne kadar markalaşmaya gidemedik. Bugün 

başlangıç yaptık. Bu geç kalmadığınızı gösteriyor. Ticaret ve borsa odaları olarak bu konuda destek 

vermeye hazırız. Bize verilecek görev ve yüklenilecek sorumluluğu yerine getireceğiz. Mezopotamya 

kültürünün ürün destinasyonu, tarihi ve kültürel değerleri kadar zengin ve farklıdır. Bu anlamlı ve 

önemli Uluslararası Sempozyumu düzenleyen kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. 



 
“Mardin’in her alanında farklılıkları var” 

Yerel Ürünler Coğrafi İşaretleri Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekellioğlu, Bursa’da 

yapılması planlanan sempozyumun DİKA Genel Sekreterinin girişim ve destekleri sonucunda 5 ay 

süren bir çalışma sonunda Mardin’de yapılmasına karar verildiğini söyledi. Tekellioğlu, “Türkiye’nin 

birçok bölgesinde toplantılar yaptık. Ama itiraf edeyim ki en önemlisi ve en iyisi Mardin oldu. Mardin 

Türkiye’ye kimya alanında Nobel Ödülünü kazandıran bilim adam Aziz Sancar’ı yetiştirdi. Mardin’in 

her alanında farklılıkları vardır. Yukarı Mezopotamya coğrafi işaretler alanında, el sanatları ve 

bölgesel zenginlikleri oldukça fazladır. Son zamanlarda 430 ürün tescili müracaatı var. Ürünün 

tanıtımı, markalaşması, korunması, denetlenmesi önem taşıyor” ifadelerinde bulundu. 

UNESCO Dünya Gıda Kürsüsü Kurucusu ve Bilimsel Danışmanı Fransız bilim adamı Prof. Dr. Jean-

Louis Rastoin ise yerel gıda sistemlerinin kurumsallaştığını, yerel şirketlerin coğrafi ticaret ürünlerini 

öne çıkarmaları gibi bir misyon yüklenme zorunluluğunun gözlemlendiğini söyledi. Rastoin, şunları 

kaydetti: “150 önce endüstriyel kimyasalların kullanımı ile otaya çıkan endüstriyel ürünlerin yerine 

21. yüzyılın başlarında tüketicinin tutumu, biyolojik, yöresel ürünlere yönelmeye zorlamıştır. 

Marketler sunum yapan biyo teknolojilerle birlikte aile çiftlikleri de dijital sunumlara başlaması dikkat 

çekici ve önemlidir.” 

 

 



Sempozyumda, “Beslenme ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın temel kaldıraçları”, “Küreselleşen 

dünyada coğrafi işaretler”, “Coğrafi işaretlerde farkındalık öyküleri”, “DİKA bölgesinde seçilen 

ürünlerin tescil süreçleri”, “DİKA bölgesinde gastronomi”, “Fransa’da coğrafi işaret denetimi”, 

“Anadolu’nun geçmişine uzanan lezzet keşfi”, “Kolektif başarı öyküleri”, “Arıcılık”, “Yönetişimde 

başarılı bir örgütlenme modeli olarak kümelenme stratejileri” ve "Türkiye peynirleri” konuları 

konuşuldu.(06.10.2017-Mardin) 

 

BORSAMIZDAN MARDİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

ZİYARET 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 

Bengin Efetürk’ü makamında ziyaret etti. (06.10.2017-Mardin) 

 

  

NUSAYBİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BORSAMIZA ZİYARET 
Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin;  Şube Müdürleri Abdurrahman Keleş, Abdulbaki Tek ve 

Abdulgani Ak Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş’ı ziyaret ettiler. (06.10.2017-

Nusaybin) 

 

 

 

  

 



BORSAMIZ NUSAYBİN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AŞURE  

ETKİNLİĞİ’NE KATILDI 
Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş  Muharrem ayı nedeniyle Nusaybin Belediyesi tarafından 

düzenlenen Aşure Etkinliği’ne katıldı. Nusaybin Barış parkında yapılan programa Müftü İrfan Açık'ın 

duasıyla başladı. Duadan sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş ; Kütüphane Müdürü 

Nurettin Şimşek, Belediye Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Aktaş, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Kemal Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 

Abdulğani Bilge ile birlikte 3 bin vatandaşa aşure dağıttı.(10.10.2017-Nusaybin) 

 

 

  

 

 

 

 

 

NUSAYBİN DENİZBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN  BORSAMIZA ZİYARET 
Nusaybin Denizbank Şube Müdürü Figen Aydeniz Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş’ı 

makamında ziyaret etti. (10.10.2017-Nusaybin) 

 

  

 

 

 



BORSAMIZDAN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ’ NE ZİYARET 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis  Üyesi  Yılmaz Barış, Genel Sekreter 

Abdullah Dal Nusaybin Devlet Hastanesi Baştabibi Selim Ünverdi’yi  ve Müdür Yardımcısı Bedii 

Tezcan’ı ziyaret ettiler.(10.10.2017-Nusaybin) 

 

BORSAMIZDAN NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 
Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Meclis Üyesi Yılmaz Barış ve Genel Sekreter 

Abdullah Dal Nusaybin Gümrük Müdürü Celal Çinpolat’ı ve Gümrük Ticaret İşletmeleri  Müdür  

Vekili Çelebi Kurt’u ziyaret ettiler.(12.10.2017-Nusaybin)

 

BORSAMIZ ÜYE ZİYARETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ 
Borsamız beş yıldızlı hizmet anlayışı ve 2017 yılı kalite hedefleri  kapsamında üye ziyaretlerini 

gerçekleştirdi.  Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Aktaş, 

“Gerçekleştirdiğimiz üye ziyaretleri ile üyelerimizle hem iletişimimizi güçlendiriyoruz hem de 

Borsamızın faaliyetleri hakkında bilgiler veriyoruz. Ziyaretler sonucunda elde ettiğimiz bilgileri 

değerlendirilerek üyelerimizin sorunları ile ilgili çözüm yolları üretiyor  ve üyelerimizin istekleri 

doğrultusunda faaliyetler gerçekleştiriyoruz.  Üye memnuniyeti açısından etkili olduğunu 

düşündüğümüz ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.(12.10.2017-Nusaybin) 



 

           

 

            

             






